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Tóm tắt
ội nhập quốc tế tạo cơ hội cho sự phát triển kinh tế và các doanh nghiệp
VN phải nâng cao lợi thế cạnh tranh. Đổi mới công nghệ đã gia tăng, nhiều
doanh nghiệp khoa học và công nghệ mới và các doanh nghiệp mới thành
lập để bắt kịp nhu cầu thị trường. Ở VN, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đa số với
tài sản thế chấp và kỹ năng quản lý hạn chế vì vậy rất khó tiếp cận vốn từ các ngân hàng.
Ngoài ra, các hoạt động đầu tư mới để phát triển doanh nghiệp cũng có rủi ro do đó họ
cần vốn thích hợp. Trong vốn đầu tư mạo hiểm trên thế giới đang hoạt động trên phạm
vi toàn cầu đầu tư vào các lĩnh vực đổi mới của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính
phủ nên có chính sách phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm để cung cấp vốn cho phát triển
doanh nghiệp.
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Abstract
International integration creates opportunities for economic development and
Vietnam enterprises must improve their competitive advantage. Technological innovation
has increased many new science and technology enterprises and start-up businesses to
catch market demand. In Vietnam small and medium enterprises have a majority with
limited collateral and management skills so it is difficult to access capital from banks.
In addition, new investment activities to develop enterprises are also risky so they need
appropriate capital. In the world venture capital has been operating on a global scale
investing in the areas of innovation of small and medium enterprises. The government
should have a policy to develop venture capital funds that provide capital for business
development.
Keywords: Competitive advantage, business development, venture capital,
policies.
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