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TÓM TẮT 

Trong thời gian qua, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(Small and Medium Enterprise - SMEs) ngày càng tăng song song với sự gia 

tăng về số lượng. Để có những giải pháp hiệu quả trong việc giải quyết nhu cầu 

vay vốn, nghiên cứu này tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn của 

các SMEs trong tỉnh Đồng Nai. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là thống 

kê mô tả và phân tích hồi quy tuyến tính bội thông qua khảo sát 208 SMEs, kết 

quả cho thấy nhu cầu vay vốn chịu sự tác động của các nhân tố sau: (1) quy mô; 

(2) ngành nghề kinh doanh; (3) giá trị tài sản cố định; (4) thời gian hoạt động. 

Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị đối với các ngân 

hàng nhằm nâng cao khả năng cho vay đối với các SMEs, phục vụ sự phát triển 

của các SMEs cũng như của ngân hàng. 

Từ khóa: Nhu cầu vay vốn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tỉnh Đồng Nai 

1. Giới thiệu 

Doanh nghiệp (DN) có vị trí đặc 

biệt quan trọng của nền kinh tế, là bộ 

phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm 

trong nước. Ở nhiều quốc gia trên thế 

giới, khối SMEs luôn đóng vai trò và 

vị thế quan trọng trong phát triển kinh 

tế - xã hội. SMEs tại Việt Nam ngày 

càng khẳng định rõ vị thế và vai trò 

đối với nền kinh tế khi đóng góp trên 

40% GDP, thu hút hơn 50% tổng số 

lao động, chiếm 17,26% tổng kinh phí 

nộp ngân sách nhà nước. Tính tới thời 

điểm hiện nay, số lượng SMEs chiếm 

khoảng 98% trong tổng số trên 620 

nghìn doanh nghiệp thuộc tất cả các 

loại hình đang hoạt động ở Việt Nam 

(Phạm Thái Hà [1]). Theo Tổng cục 

Thống kê năm 2018, xét theo quy mô 

lao động, tại thời điểm 01/01/2017, số 

lượng doanh nghiệp vừa tăng 23,6%, 

doanh nghiệp nhỏ tăng 21,2% và 

doanh nghiệp siêu nhỏ tăng tới 65,5% 

và chiếm 74% tổng số doanh nghiệp.  

Ở Đồng Nai, thời gian qua khối 

SMEs chiếm hơn 90% và đóng góp 

hơn 40% giá trị sản xuất công nghiệp 

của tỉnh. Do đó việc hỗ trợ vốn cho 

SMEs phát triển là góp phần tái tạo 

động lực phát triển cho nền kinh tế. 

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

Đồng Nai (10-2017), việc sản xuất 

kinh doanh tại các SMEs có sự tăng 

trưởng ổn định, nhiều công ty k  kết 

được nh ng đơn hàng nên đã vay vốn 

mở rộng thêm sản xuất, kinh doanh. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 40 

ngân hàng với 53 chi nhánh đang hoạt 

động, gần 200 Quỹ tín dụng nhân dân 

có thể đáp ứng được nhu cầu vay vốn 
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của doanh nghiệp. Dư nợ cho vay 

SMEs trên địa bàn tỉnh đạt gần 34,2 

ngàn t  đồng, tăng hơn 20% so với 

cuối năm trước. Vốn huy động của hệ 

thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt 

khoảng 170.000 t  đồng, dư nợ cho 

vay đạt 160.000 t  đồng, các ngân 

hàng v n còn khoảng 10.000 t  đồng 

chưa cho vay nên nguồn vốn rất dồi 

dào  2 . 

Tuy nhiên, trên thực tế thì đa số 

các SMEs v n chưa tiếp csận được 

nguồn tín dụng ngân hàng. Cục Phát 

triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư thì chỉ có 32% số SMEs có 

khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân 

hàng, trong khi đó có hơn 35% số 

doanh nghiệp khó tiếp cận và trên 

32% số doanh nghiệp không có khả 

năng tiếp cận vốn ngân hàng. Tình 

trạng cung không gặp cầu d n đến 

mâu thu n là trong khi ngân hàng 

thừa vốn nhưng doanh nghiệp lại khát 

vốn để sản xuất, kinh doanh. Nguyên 

nhân phần lớn là do các SMEs có quy 

mô nhỏ, phân tán, trình độ công nghệ 

lạc hậu, năng lực quản trị doanh 

nghiệp còn kém, năng lực cạnh tranh 

và tiềm lực tài chính của các SMEs 

v n còn yếu. Đa phần các SMEs có t  

trọng vốn chủ sở h u trên tổng nguồn 

vốn hoạt động ở mức thấp, nguồn vốn 

sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa vào 

vốn vay.  

Xuất phát từ nh ng khó khăn và 

nhu cầu của SMEs hiện nay, cụ thể là 

tại tỉnh Đồng Nai về nhu cầu nguồn 

vốn để phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh, nghiên cứu này được thực 

hiện với mục đích tìm hiểu nhu cầu 

vay vốn ngân hàng của SMEs tại địa 

bàn tỉnh Đồng Nai, xác định các yếu 

tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn 

ngân hàng và tầm quan trọng của 

nh ng yếu tố này đến nhu cầu vay đối 

với khối doanh nghiệp này. Từ kết 

quả nghiên cứu đạt được, tác giả đưa 

ra một số khuyến nghị đối với ngân 

hàng nhằm hỗ trợ vốn cho các SMEs 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

2. Các nghiên cứu liên quan 

Theo “L  thuyết trật tự phân hạng” 

(Pecking order theory), khi lựa chọn 

các nguồn vốn đề tài trợ cho các hoạt 

động của mình, các doanh nghiệp 

thường ưu tiên sử dụng các nguồn nội 

bộ, kế đến là nợ vay và cuối cùng là 

phát hành cổ phiếu mới. Theo Myers 

và Majluf [3], các nhà quản l  doanh 

nghiệp thường cân nhắc các nguồn tài 

trợ theo thứ tự: (1) tự tài trợ; (2) nợ 

không rủi ro; (3) nợ có rủi ro và (4) 

tăng vốn. 

Trong nghiên cứu của Michaelas 

và cộng sự [4] cho thấy doanh nghiệp 

có lợi nhuận cao lại muốn vay nhiều 

hơn do chi phí lãi vay được tính vào 

chi phí khi xác định thu nhập chịu 

thuế, lãi vay là một trong nh ng lá 

chắn thuế sẽ làm gia tăng lợi nhuận 

khi doanh nghiệp đi vay và sử dụng 

vốn vay có hiệu quả. Hơn thế n a, lợi 

nhuận của doanh nghiệp cao phản ánh 

cơ hội kinh doanh tốt khiến doanh 
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nghiệp muốn đi vay vốn để mở rộng 

quy mô. Do vậy tác động của lợi 

nhuận đối với nhu cầu vay vốn có tính 

hỗn hợp. Nhưng đối với các SMEs, 

các nguồn vốn này thường rất hạn chế 

nên sau khi sử dụng hết nguồn vốn 

chủ sở h u các doanh nghiệp phải nhờ 

đến nguồn vốn từ bên ngoài. Do đó 

nhu cầu vay vốn đối với các SMEs lại 

càng gia tăng. Tuy nhiên, các nguồn 

vốn từ bên ngoài phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố khác như: định hướng phát 

triển kinh tế; tiếp cận hỗ trợ tài chính 

công bao gồm bảo lãnh; lợi nhuận thu 

được trong tương lai từ các phương án 

kinh doanh; vốn tự có của công ty; 

lịch sử tín dụng của công ty và các ưu 

đãi cho vay của ngân hàng. Ngoài ra, 

khi nhu cầu vốn để tận dụng các cơ 

hội đầu tư cao hơn khả năng tự tài trợ 

và các nguồn vốn có chi phí thấp, 

doanh nghiệp sẽ vay từ bên ngoài mà 

chủ yếu từ các ngân hàng thương mại 

vì đây là nguồn có chi phí tương đối 

thấp so với việc phát hành cổ phiếu.  

Tại Việt Nam, nghiên cứu của 

Nguyễn Thanh Cường [5] thực hiện 

đối với 302 doanh nghiệp từ 2004 - 

2008, đối với ngành thủy sản Việt 

nam (SEAs) so sánh với nh ng doanh 

nghiệp thuộc các ngành công nghiệp 

chế biến khác (DIFs). Kết quả nghiên 

cứu cho thấy cấu trúc vốn có sự khác 

biệt gi a SEAs và DIFs. Quy mô và 

giá trị tài sản thế chấp là nh ng nhân 

tố được tìm thấy thực sự ảnh hưởng 

đến cấu trúc vốn ở cả SEAs và DIFs. 

Đối với SEAs, các nhân tố khả năng 

sinh lời, tăng trưởng, chi phí giao dịch 

và chi phí sử dụng nợ có ảnh hưởng 

đến cấu trúc vốn và đóng vai trò thiết 

yếu. Còn đối với DIFs, các nhân tố rủi 

ro phá sản và tuổi của doanh nghiệp 

đóng vai trò thiết yếu. Về quan hệ 

tương tác, quy mô và giá trị tài sản thế 

chấp đóng vai trò quan trọng trong 

việc giải thích sự khác biệt gi a cấu 

trúc vốn của các SEAs so với cấu trúc 

vốn của các DIFs. Các nhân tố ảnh 

hưởng đến cấu trúc vốn ở các SEAs 

và DIFs ít thay đổi theo thời gian. 

Nguyễn Thanh Cường [5] cho rằng 

SEAs cần quan tâm quy mô, tài sản 

thế chấp, khả năng sinh lời và tốc độ 

tăng trưởng doanh nghiệp nhằm đối 

phó với nh ng cú sốc về sự thay đổi 

lãi suất ngân hàng. Trần Hùng Sơn [6] 

cho thấy các doanh nghiệp điều chỉnh 

t  lệ nợ mục tiêu của mình dựa trên 

lợi nhuận, t  lệ tài sản cố định, quy 

mô và các cơ hội tăng trưởng của 

doanh nghiệp.  

Nhìn chung, các nghiên cứu này 

đề cập đến vấn đề tài trợ các nguồn 

vốn trong doanh nghiệp bằng vốn vay 

sau phương án tài trợ bằng nguồn vốn 

tự có hoặc lợi nhuận gi  lại. Có thể 

thấy, nhu cầu vay vốn ngân hàng là 

thiết yếu trong quá trình sản xuất kinh 

doanh của các SMEs nói riêng và 

doanh nghiệp nói chung. 

3. Cơ sở lý thuyết 

3.1. Tiêu chuẩn doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 
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Tiêu chuẩn phân loại SMEs 

thường được quyết định bởi mục đích 

thiết lập tiêu chuẩn. Ở nhiều quốc gia, 

phương thức phân loại SMEs thường 

căn cứ vào các tiêu chuẩn như số 

lượng nhân viên, tổng số vốn, tổng số 

tài sản, thị phần của doanh nghiệp… 

Theo Ngân hàng thế giới (WB) và 

công ty tài chính quốc tế (IFC) thì 

SMEs là các doanh nghiệp có quy mô 

vốn, lao động và doanh thu nhỏ bé. 

Căn cứ vào khái niệm trên thì SMEs 

được chia làm 3 loại: doanh nghiệp 

siêu nhỏ (các doanh nghiệp có không 

quá 10 lao động, tổng giá trị tài sản 

hoặc nguồn vốn không quá 100.000 

USD); doanh nghiệp nhỏ (các doanh 

nghiệp có không quá 50 lao động, 

tổng giá trị tài sản hoặc nguồn vốn 

không quá 3.000.000 USD và tổng 

doanh thu hằng năm không quá 

3.000.000 USD); doanh nghiệp vừa 

(doanh nghiệp có không quá 300 lao 

động, tổng giá trị tài sản và nguồn 

vốn không quá 15.000.000 USD và 

tổng doanh thu hằng năm không quá 

15.000.000 USD). 

Theo khối EU, SMEs là nh ng 

doanh nghiệp có dưới 250 lao động 

được chia thành 3 loại sau: doanh 

nghiệp siêu nhỏ (có dưới 10 lao động, 

doanh số 2 triệu Euro, tổng tài sản 2 

triệu Euro); doanh nghiệp nhỏ (có từ 

10 lao động đến dưới 50 lao động, 

doanh số 10 triệu Euro, tổng tài sản 10 

triệu Euro); doanh nghiệp vừa (có từ 

50 đến dưới 250 lao động, doanh số 50 

triệu Euro, tổng tài sản 43 triệu Euro). 

Tại Việt Nam, theo Nghị định số 

56/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

30/06/2009 thì SMEs là cơ sở kinh 

doanh đã đăng k  kinh doanh theo quy 

định pháp luật, được chia thành ba cấp: 

siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng 

nguồn vốn, cụ thể được trình bày ở 

bảng 1. 

Bảng 1: Phân loại SMEs theo khu vực kinh tế tại Việt Nam 

         Quy mô 

 

Khu vực 

DN siêu 

nhỏ 
DN nhỏ DN vừa 

Số lao 

động 

Tổng 

nguồn vốn 

Số lao 

động 

Tổng 

nguồn vốn 

Số lao 

động 

I. Nông, lâm 

nghiệp và 

thủy sản 
 

10 người 

trở xuống 

 

 

20 t  đồng 

trở xuống 

 

từ trên 10 

người đến 

200 người 

 

từ trên 20 

t  đồng đến 

100 t  

đồng 

 

từ trên 

200 

người đến 

300 

người 

II. Công 

nghiệp và xây 

dựng 

III. Thương 

mại và dịch 

vụ 

10 người 

trở xuống 

20 t  đồng 

trở xuống 

từ trên 10 

người đến 

50 người 

từ trên 10 

t  đồng đến 

50 t  đồng 

từ trên 50 

người đến 

100 

người 

(Nguồn: Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ ) 
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Theo Nghị Định số 56/2009/NĐ-

CP phân loại các SMEs tại Việt Nam 

là khái niệm được dùng trong bài 

nghiên cứu này. 

3.2. Tín dụng ngân hàng 

Tín dụng ngân hàng là giao dịch 

tài sản gi a ngân hàng (TCTD) với 

bên đi vay (là các tổ chức kinh tế, cá 

nhân trong nền kinh tế) trong đó ngân 

hàng (TCTD) chuyển giao tài sản cho 

bên đi vay sử dụng trong một thời 

gian nhất định theo thỏa thuận và bên 

đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều 

kiện cả vốn gốc và lãi cho ngân hàng 

(TCTD) khi đến hạn thanh toán. 

Theo Luật các tổ chức tín dụng số 

47/2010/QH12 thì: (i) cấp tín dụng là 

việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử 

dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho 

phép sử dụng một khoản tiền theo 

nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ 

cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, 

bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và 

các nghiệp vụ cấp tín dụng khác; (ii) 

cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo 

đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao 

cho khách hàng một khoản tiền để sử 

dụng vào mục đích xác định trong một 

thời gian nhất định theo thỏa thuận với 

nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 

Trong nghiên cứu này, vay vốn được 

hiểu là việc ngân hàng cấp tín dụng 

cho các SMEs. 

3.3. Nhu cầu vay vốn 

Trong quá trình hoạt động doanh 

nghiệp cần đầu tư vốn vào tài sản lưu 

động và tài sản cố định. Nguồn vốn để 

đầu tư vào tài sản lưu động có thể là 

nguồn vốn ngắn hạn hoặc dài hạn. Tuy 

nhiên do nhu cầu về vốn dài hạn để 

đầu tư vào tài sản cố định rất lớn nên 

thông thường doanh nghiệp khó có thể 

sử dụng nguồn vốn dài hạn để đầu tư 

vào tài sản lưu động. Do vậy để đầu tư 

vào tài sản lưu động, doanh nghiệp 

thường sử dụng nguồn vốn ngắn hạn 

bao gồm: các khoản nợ phải trả người 

bán, khoản ứng trước của người 

mua… và vay ngắn hạn từ ngân hàng.  

Các doanh nghiệp thường huy 

động tất cả nguồn vốn ngắn hạn mà 

doanh nghiệp có thể tận dụng được, 

khi còn thiếu hụt thì doanh nghiệp sẽ 

sử dụng nguồn tài trợ ngắn hạn của 

ngân hàng. Sự thiếu hụt vốn ngắn hạn 

của doanh nghiệp có thể do sự chênh 

lệch về thời gian và doanh số gi a 

tiền thu bán hàng và tiền đầu tư vào 

tài sản lưu động hoặc do nhu cầu gia 

tăng đầu tư tài sản lưu động đột biến 

theo thời vụ. Theo Nguyễn Minh Kiều 

(2014) [7] thì nhu cầu tài trợ ngắn hạn 

của doanh nghiệp có thể chia thành: 

(i) nhu cầu tài trợ ngắn hạn thường 

xuyên và (ii) nhu cầu tài trợ ngắn hạn 

thời vụ. Nhu cầu tài trợ thường xuyên 

do đặc điểm luân chuyển vốn của 

doanh nghiệp quyết định trong khi 

nhu cầu tài trợ thời vụ do đặc điểm 

thời vụ của ngành sản xuất kinh 
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doanh quyết định. Nhu cầu tài trợ 

ngắn hạn thường xuyên xuất phát từ 

sự chênh lệch nhau về thời gian và 

quy mô gi a tiền vào và tiền ra của 

doanh nghiệp. Nếu dòng tiền chi ra 

lớn hơn dòng tiền thu vào, doanh 

nghiệp cần bổ sung thiếu hụt. Khoản 

tiền này trước hết bổ sung từ nguồn 

vốn chủ sở h u và các khoản nợ phải 

trả khác mà doanh nghiệp có thể huy 

động được. Phần còn lại doanh nghiệp 

sẽ sử dụng tài trợ ngắn hạn của ngân 

hàng. Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thời 

vụ xuất phát từ đặc điểm thời vụ của 

sản xuất kinh doanh khiến cho nhu 

cầu vốn ngắn hạn tăng đột biến.  

Tóm lại, trong quá trình hoạt động 

thì doanh nghiệp có nhu cầu tài trợ 

ngắn hạn, dài hạn, thường xuyên hoặc 

thời vụ, từ ngân hàng. Việc cấp tín 

dụng của ngân hàng giúp doanh 

nghiệp bổ sung vốn thiếu hụt đảm bảo 

cho doanh nghiệp có thể duy trì hoạt 

động và mở rộng sản xuất kinh doanh. 

3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến 

nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp 

Quy mô doanh nghiệp: quy mô 

doanh nghiệp đang tác động tích cực 

đến việc sử dụng nguồn vốn bên 

ngoài (Bahaird và Lucey  8]). Các 

doanh nghiệp tư nhân thường có cơ 

cấu tổ chức đơn giản, sản xuất kinh 

doanh nh ng hàng hóa, dịch vụ truyền 

thống, đơn giản và có quy mô hoạt 

động nhỏ so với các loại hình doanh 

nghiệp khác nên nhu cầu vốn của họ 

cũng có thể nhỏ hơn các công ty trách 

nhiệm h u hạn hay công ty cổ phần 

(Trương Văn Khánh [9]). Trên thực 

tế, các SMEs có nhu cầu về vốn 

không chỉ trong gian đoạn thành lập 

mà còn trong quá trình mở rộng quy 

mô sản xuất, đa phần các công ty cho 

rằng nguồn vốn nội bộ để thực hiện 

mở rộng sản xuất kinh doanh là không 

đủ mà cần phải có nguồn tài trợ từ 

bên ngoài. 

Thời gian hoạt động: Nếu các 

doanh nghiệp có kết quả kinh doanh 

tốt và thời gian kinh doanh càng dài 

thì các doanh nghiệp này có thể tự tài 

trợ vốn cho mình bằng nguồn lợi 

nhuận gi  lại hằng năm. Adaskou [10] 

cho rằng số năm hoạt động của doanh 

nghiệp tương quan âm với t  lệ nợ. 

Pickernell và cộng sự [11] cho thấy 

các doanh nghiệp mới thành lập và 

thời gian hoạt động chưa lâu có nhiều 

khả năng sử dụng nguồn tài chính bên 

ngoài hơn là các doanh nghiệp đã có 

thời gian hoạt động lâu năm. 

Giá trị tài sản cố định: Trong 

công tác thẩm định cho vay thì các 

ngân hàng luôn chú trọng đến quy 

mô của doanh nghiệp, đặc biệt là giá 

trị tài sản cố định. Đây cũng là phần 

đảm bảo tiền vay trong trường hợp 

doanh nghiệp không có khả năng trả 

nợ vay. Tuy nhiên, đối với các SMEs 

mà thời gian hoạt động ngắn thì có 
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khả năng phải đối mặt với chi phí tài 

chính cao và họ được yêu cầu cung 

cấp tài sản thế chấp. Theo Ngân hàng 

châu Âu cho thấy rằng các SMEs khi 

đầu đầu tư vào tài sản cố định và 

hàng tồn kho thì v n rất cần đến 

nguồn tài trợ từ bên ngoài. Tại Việt 

Nam, hoạt động cho vay hiện nay của 

các ngân hàng v n dựa vào tài sản 

thế chấp là chính để đảm bảo cho 

việc an toàn vốn và tài sản thế chấp 

trở thành nhân tố được các ngân hàng 

xem xét đầu tiên trước khi quyết định 

cho vay. Do vậy trong bài nghiên cứu 

giá trị tài sản cố định của doanh 

nghiệp được dùng như là một chỉ tiêu 

biểu hiện quy mô của doanh nghiệp. 

Ngành nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp: Các doanh nghiệp hoạt 

động trong các lĩnh vực khác nhau thì 

có nhu cầu vay khác nhau (Trương 

Văn Khánh [9]), song điều quan trọng 

hơn là với số vốn đó doanh nghiệp 

phân bổ vào khoản mục nào với t  

trọng là bao nhiêu cho hợp l  và phát 

huy hiệu quả, nó phụ thuộc vào đặc 

thù riêng của mỗi ngành, cụ thể như 

ngành xây dựng, nông lâm và thủy 

sản thường cần nhiều vốn do quy mô 

đầu tư lớn và đa phần là vào tài sản cố 

định, còn đối với các doanh nghiệp 

ngành thương mại và dịch vụ thì vốn 

thường nằm ở hàng hóa và phần phải 

thu của khách hàng vì thường bán 

hàng trả chậm hoặc k  gửi đại l .  

Từ các nghiên cứu Bahaird và 

Lucey [8], Pickernell và cộng sự [11], 

Trương Văn Khánh [9] có 4 nhân tố 

tác động được dùng trong nghiên cứu 

này như sau: (1) quy mô doanh 

nghiệp, (2) ngành nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp, (3) giá trị tài sản cố 

định, (4) thời gian hoạt động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu do tác giả đề xuất 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu 

đã đề ra, ngoài d  liệu thứ cấp, tác giả 

sử dụng phiếu khảo sát và tiến hành 

qua hai bước chính: (1) nghiên cứu sơ 

bộ; và (2) nghiên cứu chính thức để 

thu thập d  liệu sơ cấp. Cuộc khảo sát 

chính thức được thực hiện trong tháng 

3/2018 đối với các cán bộ lãnh đạo: 

Quy mô 

Ngành nghề kinh doanh 

Giá trị tài sản cố định 

Thời gian hoạt động 

Nhu cầu vay vốn 

của SMEs 
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trưởng/phó các phòng ban/bộ phận, 

nh ng người có tham gia vào công tác 

vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp. 

Tổng cộng có 250 phiếu in được gửi 

đi khảo sát, kết quả thu về được 215 

phiếu in (đạt tỉ lệ 86%). Sau khi lọc 

d  liệu, còn 208 quan sát hợp lệ. Nội 

dung các biến quan sát được trình bày 

trong bảng 2. 

 

Bảng 2: Mã hóa các biến quan sát 

Nhân tố Nội dung thang đo Mã hóa 

 

 

 

 

 

Ngành nghề 

(NN) 

Các SMEs hoạt động trong ngành nông lâm thủy sản có 

nhu cầu vay để đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất hàng hóa 

xuất khẩu 

NN1 

Các SMEs hoạt động trong ngành xây dựng có nhu cầu 

vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ đầu tư xây dựng 

cơ bản 

NN2 

Các SMEs hoạt động trong ngành thương mại và dịch 

vụ có nhu cầu vay vốn để bổ sung vốn lưu động 

NN3 

Các SMEs hoạt động trong ngành vận tải có nhu cầu 

vay trong việc tăng cường phương tiện giao thông đáp 

ứng nhu cầu khách hàng 

NN4 

Các SMEs hoạt động trong ngành công nghiệp có nhu 

cầu vay để đầu tư công nghệ mới 

NN5 

Các SMEs hoạt động trong các ngành khác cũng có nhu 

cầu vay cao để phục vụ hoạt động 

NN6 

 

 

Quy mô 

(QM) 

Các SMEs có quy mô hoạt động nhỏ hơn so với các loại 

hình doanh nghiệp khác nên có nhu cầu vay vốn ít hơn 

QM1 

Các SMEs có quy mô nhỏ hơn có khả năng phải đối 

mặt với chi phí tài chính cao hơn 

QM2 

Vốn điều lệ cao thì nhu cầu vay cao QM3 

Các SMEs phát sinh doanh thu cao thì nhu cầu vay 

cũng cao 

QM4 

Các SMEs phát sinh chi phí cao thì nhu cầu vay cũng 

cao 

QM5 

 

 

 

Thời gian 

hoạt động 

(TG) 

Các SMEs có thời gian hoạt động trên 5 năm có thể tự 

tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình bằng vốn tự 

có nên ít có nhu cầu vay vốn 

TG1 

Các SMEs có thời gian hoạt động trên 10 năm có thể tự 

tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình bằng vốn tự 

có nên không có nhu cầu vay vốn 

TG2 

Các SMEs mới thành lập có nhu cầu vay vốn nhiều hơn 

các doanh nghiệp đã có thời gian hoạt động lâu dài 

TG3 

Các SMEs mới thành lập thì khó vay vốn ngân hàng  TG4 
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Nghiên cứu sử dụng một số 

phương pháp phân tích d  liệu được 

áp dụng khá phổ biến trong các nghiên 

cứu thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội 

như: đánh giá độ tin cậy của các thang 

đo, phân tích nhân tố khám phá (EFA), 

và phân tích hồi quy tuyến tính. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Kết quả thống kê mô tả 

Các đối tượng khảo sát được thể 

hiện qua biểu đồ 1, là phần thống kê 

mô tả cho m u nghiên cứu cho thấy 

rằng m u khảo sát đủ điều kiện đại diện 

cho tổng thể nghiên cứu. Vì dung lượng 

bài báo bị giới hạn theo quy định nên 

tác giả không phân tích kỹ hơn về kết 

quả có được trong biểu đồ 1. 

 

 

Biểu đồ 1: Thống kê mô tả đối tượng khảo sát 

4.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA 

Các SMEs hoạt động có tính thời vụ thì nhu cầu vay 

càng cao 

TG5 

Các SMEs có chu kỳ sản xuất kinh doanh càng dài thì 

nhu cầu vay càng cao 

TG6 

 

 

Giá trị tài 

sản cố định 

(TSCĐ) 

Các SMEs luôn có đủ tài sản thế chấp, cầm cố để vay 

vốn ngân hàng 

TSCĐ1 

Giá trị tài sản cố định càng cao trong tổng tài sản thì 

nhu cầu vay càng lớn 

TSCĐ2 

Tài sản cố định được hình thành từ nguồn vốn chủ sở 

h u càng ít thì nhu cầu vay càng cao 

TSCĐ3 

 

Nhu cầu 

vay vốn 

(NCV) 

SMEs có nhu cầu vay với sự hỗ trợ lãi suất của ngân 

hàng 

NCV1 

Thủ tục hành chính ảnh hưởng đến việc vay vốn ngân 

hàng của doanh nghiệp 

NCV2 

Các ngân hàng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn 

của DN 

NCV3 
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Các thang đo trước hết được phân 

tích độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s 

Alpha, kết quả phân tích nếu thang đo 

đều thỏa các tiêu chí: Cronbach’s 

Alpha 0,6; Hệ số tương quan biến 

tổng của từng thành phần 0,3 (Nguyễn 

Đình Thọ [12]) thì thang đo đảm bảo 

độ tin cậy. Kết quả phân tích nhân tố 

EFA cho thấy tất cả có 5 yếu tố được 

trích tại giá trị eigenvalue là 1,613 và 

phương sai trích được là 62,09%. Kết 

quả kiểm định cho thấy phân tích 

nhân tố là phù hợp, hệ số KMO của 

kiểm định Bartlett bằng 0,672 với giá 

trị sig = 0,000. Như vậy, phương pháp 

EFA được dùng trong nghiên cứu này 

là phù hợp (bảng 3). 

4.3. Kết quả phân tích hồi quy 

tuyến tính 

Với 208 SMEs được khảo sát, giá 

trị trung bình của biến “Nhu cầu vay 

vốn” (NCV) của các SMEs trong m u 

là 3,814 trong thang điểm 5. Như vậy, 

thực sự thì nhu cầu vay vốn của 

SMEs tại tỉnh Đồng Nai cần phải 

được quan tâm. Và nhân tố nào đã 

ảnh hưởng đến khả năng này? Tầm 

quan trọng của mỗi nhân tố ra sao? 

Để giải đáp nh ng vấn đề này, tác giả 

sử dụng phân tích hồi quy tuyến tính 

đa biến với mô hình hồi quy trong 

nghiên cứu này được thể hiện như 

sau: Biến phụ thuộc: NCV - Nhu cầu 

vay vốn của SMEs; Các biến độc lập: 

QM - Quy mô; NN - Ngành nghề; 

TSCĐ - Giá trị tài sản cố định; TG - 

Thời gian.  

Nghiên cứu tiến hành chạy phân 

tích nhân tố EFA, kết quả phân tích 

Factor loading lần 1 cho kết quả biến 

NN5 và NN6 có giá trị nhỏ hơn 0,5 

nên tiến hành loại bỏ biến này, đồng 

thời chạy lại EFA lần 2 với kết quả 

được trình bày tại bảng 3 như sau: 

Bảng 3: Kết quả phân tích EFA 

Biến Component 

NN1 ,785     

NN3 ,679     

NN2 ,731     

NN4 ,692     

QM4  ,648     

QM2  ,705     

QM1  ,692     

QM3  ,503     

QM5  ,743     

QM6  ,632    

TG3   ,619    
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TG2   ,585    

TG2   ,748    

TG5   ,683    

TG4   ,798    

TG6   ,745    

TSCĐ2    ,762    

TSCĐ1    ,684    

TSCĐ3    ,563    

NCV2     ,628  

NCV1     ,715  

NCV3     ,650  

Từ kết quả phân tích EFA (bảng 

3), tác giả tiến hành chạy phân tích 

kết quả hồi quy được trình bày trong 

bảng 4. Kết quả hồi quy cho thấy các 

biến độc lập đều có   nghĩa thống kê, 

tức là đều có tác động đáng kể đối với 

nhu cầu vay vốn của các SMEs tại 

Đồng Nai. 

Bảng 4: Hệ số hồi quy (HSHQ) 

Biến 

HSHQ chưa 

chuẩn hóa 

HSHQ 

chuẩn hóa 
Mức ý 

nghĩa 

Hệ số phóng 

đại VIF 
B Sai số Beta 

Cons. 0,053 0,001  0,000  

NN  0,257 0,045 0,235 0,000 1,304 

QM 0,309 0,021 0,398 0,002 2,070 

TSCĐ 0,471 0,018 0,253 0,000 1,332 

TG 0,152 0,015 0,168 0,001 1,961 

Tầm quan trọng của nhu cầu vay 

vốn của các SMEs tại tỉnh Đồng Nai 

được xếp theo thứ tự giảm dần và 

mức độ đánh giá trong thang điểm 5 

được thể hiện trong bảng 5. 

Bảng 5: Tầm quan trọng và mức độ đánh giá 

Quan trọng Nhân tố Hệ số hồi quy Mức độ đánh giá 

1-QM Quy mô  0,398 4,152 

2-NN Ngành nghề kinh doanh 0,235 3,705 

3-TSCĐ Giá trị tài sản cố định 0,253 2,457 

4-TG Thời gian hoạt động 0,168 3,125 

Như vậy, trong các nhân tố được 

khảo sát, nhân tố “quy mô” được đánh 

giá cao hơn 4 điểm trong thang điểm 

5 (đạt 4,152/5,00); điều này là phù 
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hợp với thực tiễn các doanh nghiệp 

SMEs hiện nay, kết quả này cho thấy 

mỗi doanh nghiệp được khảo sát đều 

cho rằng quy mô của SMEs có ảnh 

hưởng lớn đến nhu cầu vay vốn. 

Trong khi đó 2 nhân tố được đánh ở 

mức trung bình (3 điểm) ảnh hưởng 

đến nhu cầu vay vốn là ngành nghề 

kinh doanh và thời gian hoạt động. 

Duy nhất có một nhân tố là giá trị tài 

sản cố định được đánh giá là dưới 

trung bình (2,457). Để tìm hiểu 

nguyên nhân của hiện tượng này, tác 

giả tiến hành các kiểm định t-test và 

one-way Anova test về sự bằng nhau 

của giá trị trung bình của tiêu thức 

nhu cầu cho vay theo tiêu thức ngành 

nghề kinh doanh (vận tải; xây dựng; 

nông lâm, thủy, hải sản; thương mại 

dịch vụ; SMEs khác). Kết quả cho 

thấy có sự khác biệt có   nghĩ thống 

kê về nhu cầu vay của SMEs gi a các 

ngành, cụ thể ngành Thương mại và 

dịch vụ (4,26/5,00), ngành Xây dựng 

(3,25/5,00), ngành Vận tải (2,94/5,00) 

và ngành Nông - lâm - thủy sản 

(2,35/5,00). 

5. Thảo luận và kết luận 

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy 

SMEs có nhu cầu tiếp cận với nguồn 

vốn tín dụng ngân hàng là rất lớn, tuy 

nhiên trên thực tế hoạt động cho vay 

đối với các SMEs còn nhiều hạn chế, 

v n còn rất nhiều doanh nghiệp không 

tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng 

trong khi nguồn cung v n còn khoảng 

10.000 t  đồng (Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh Đồng Nai, 2017). Kết quả 

nghiên cứu cũng cho thấy quy mô 

SMEs càng phát triển thì nhu cầu vay 

càng tăng so với các doanh nghiệp có 

quy mô nhỏ. Ngoài ra, các doanh 

nghiệp kinh doanh các ngành nghề 

khác nhau thì nhu cầu vay vốn khác 

nhau, đặc biệt nhu cầu vay vốn này là 

cao đối với ngành Thương mại và 

dịch vụ, kế đến là ngành Xây dựng, 

vận tải và Nông - lâm - thủy sản. 

Đặc thù của các SMEs thường có 

giá trị tài sản cố định là thấp trong 

tổng nguồn vốn, d n đến giá trị đảm 

bảo không cao khi dùng để thế chấp 

vay vốn tại ngân hàng. Kết quả 

nghiên cứu cũng cho thấy đối với các 

SMEs có tài sản hình thành từ vốn 

chủ sở h u càng thấp thì nhu cầu vay 

càng cao. Đây là trở ngại lớn nhất khi 

tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng của 

nhóm doanh nghiệp này, khi ngân 

hàng thẩm định tài sản đảm thế chấp 

để đảm bảo cho các khoản vay. Đặc 

biệt là đối với các SMEs của ngành 

Thương mại và dịch vụ thì giá trị tài 

sản cố định trong doanh nghiệp thường 

không cao so với các ngành khác, 

nhưng nhu cầu vay lại cao nhất trong 

các nhóm ngành kinh doanh được 

khảo sát. Do đó các ngân hàng có thể 

xử l  linh động đối với các khoản cho 

vay đối với nhóm SMEs như: có thể 
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miễn giảm các phí dịch vụ trong quá 

trình thanh toán của các SMEs, hoặc 

có thế chấp bằng hàng hóa với t  lệ thế 

chấp tốt có lưu   đến lịch sử tín dụng 

và trả nợ với ngân hàng ngoài việc 

xem xét đến tính khả thi của dự án, 

phương án kinh doanh của doanh 

nghiệp, để có thể tháo gỡ khó khăn về 

nhu cầu vay vốn của các SMEs hiện 

nay. Theo Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh Đồng Nai năm 2017 thì mặt 

bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với 

các lĩnh vực ưu tiên là 6-6,5%/năm đối 

với ngắn hạn, trung và dài hạn 9-

10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh 

vực sản xuất kinh doanh thông thường 

ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 

9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn. 

Đối với nhóm khách hàng tốt, tình 

hình tài chính lành mạnh, minh bạch, 

lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-

5%/năm. Lãi suất cho vay USD phổ 

biến ở mức 2,8-6,0%/năm. Như vậy, 

có thể nói lãi suất cho vay đã ở mức 

thấp, tuy nhiên kết quả nghiên cứu 

cũng cho thấy thủ tục hành chính của 

ngân hàng còn rườm rà, thời gian để 

nguồn vốn vay đến SMEs còn chưa 

kịp thời. Do đó việc điều chỉnh các 

chính sách cho vay kết hợp với đơn 

giản hóa thủ tục cho vay gắn liền với 

các chính sách ưu đãi về các khoản phí 

dịch vụ thanh toán, bảo lãnh, tư vấn là 

điều cần quan tâm đối với các ngân 

hàng hiện nay. 

Theo kết quả nghiên cứu thì thời 

gian hoạt động ảnh hưởng thấp nhất 

đến nhu cầu vay, tuy nhiên yếu tố này 

cũng có tác động cùng chiều đến nhu 

cầu vay vốn. Nghĩa là các SMEs càng 

thành lập lâu thì nhu cầu vay vốn càng 

tăng. Ngoài ra, các ngân hàng cũng nên 

chú trọng đến các SMEs mới thành lập, 

vì từ năm 2015 đến nay tỉnh Đồng Nai 

đang áp dụng cơ chế đặc thù tập trung 

hỗ trợ xúc tiến đầu tư đến các nhà đầu 

tư FDI có dự án mới, gắn với việc 

thành lập SMEs tại Đồng Nai. Nhóm 

đối tượng doanh nghiệp này thường 

không có điều kiện tiếp cận tốt với 

chính quyền địa phương do quy mô 

đầu tư nhỏ, bất đồng ngôn ng , thời 

gian hoạt động chưa lâu. Do đó các 

ngân hàng cần lưu   và có các chiến 

lược kinh doanh đối với đối tượng này, 

khi xét duyệt các khoản cấp tín dụng 

để đáp ứng nhu cầu vay ngày càng cao 

của các SMEs. 
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FACTORS AFFECTING DEMAND FOR LOANS OF SMALL AND 

MEDIUM ENTERPRISE (SMEs) IN DONG NAI PROVINCE 

ABSTRACT 

Over the past few years, factors affecting demand for loans are increasing 

with the increase in quantity of Small and Medium Enterprise (SMEs). To have 
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proper solutions to the problem of solving demands for loans, this paper 

investigates the factors that affect the demand for loans of SEMs in Dong Nai 

province. The research method uses descriptive statistics and multiple linear 

regression analysis from an official survey of 208 in SMEs, which showed that 

there were four factors influencing the demand for loans, including: (1) size; (2) 

business lines; (3) value of fixed assets; (4) Operation time. Such findings 

provide recommendations for bank managers to create proper policies of loans 

for SMEs ,which serves the development of SMEs as well as banks. 

Keywords: Demand for loans, small and medium enterprise (SMEs), Dong 

Nai Province 
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