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Tóm tắt 

Báo cáo này phân tích những khác biệt về giới trong hoạt động kinh doanh 
của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa ở khu vực Đông Nam Á. Báo 
cáo phân tích dữ liệu của 5 quốc gia tại Đông Nam Á, bao gồm Campuchia, 
Indonesia, CHDCND Lào, Đông Timo và Việt Nam, đồng thời xem xét các 
bằng chứng hiện có trong khắp khu vực. Với dữ liệu từ các cuộc khảo sát 
hộ gia đình và doanh nghiệp, báo cáo xác định tình hình thực tế rất đa dạng 
về khoảng cách giới trong doanh nghiệp và hiệu quả kinh doanh của 2 loại 
hình doanh nghiệp: doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(DNVVN). Doanh nghiệp siêu nhỏ bao gồm các doanh nghiệp có dưới 5 lao 
động và DNVVN là những doanh nghiệp có từ 5 đến 100 lao động. Nghiên 
cứu này tập trung vào các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa vì những 
doanh nghiệp này chiếm 97% tổng số doanh nghiệp ở các nước tham gia 
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC)1 và vì giới tính 
của chủ sở hữu có thể có tác động lớn hơn đến kết quả kinh doanh của 
doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa so với các doanh nghiệp lớn, là những 
doanh nghiệp có nhiều khả năng có nhiều chủ sở hữu hoặc là công ty thành 
viên trong một tập đoàn lớn. Sau khi xác định thực tế đa dạng về khoảng 
cách giới trong kinh doanh, báo cáo sử dụng nhiều phương pháp kinh tế 
lượng khác nhau để hiểu rõ hơn các nguyên nhân gây ra khoảng cách giới. 
Cuối cùng, báo cáo phân tích sự cần thiết phải áp dụng các hành động 
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Loại bỏ các rào cản đối 
với Doanh nhân nữ có 
thể mở ra tiềm năng 
chưa được khai thác 
cho tăng trưởng kinh tế 
và thúc đẩy cơ hội bình 
đẳng.

chính sách và đánh giá những bằng chứng trên toàn cầu về giải 
pháp tốt nhất để giải quyết những vấn đề này. 

Việc hiểu được cách thức và lý do tại sao các nữ doanh nhân lại 
tụt hậu so với doanh nhân nam có ý nghĩa rất quan trọng để thúc 
đẩy 2 mục tiêu phát triển chính: công bằng và tăng trưởng. Bất 
bình đẳng giới về cơ hội có thể cản trở phụ nữ đưa ra lựa chọn 
công việc phù hợp với mục tiêu, sở thích và kỹ năng của mình. 
Tìm hiểu và giải quyết được những thách thức liên quan đến giới 
đang gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của phụ nữ có thể 
tăng mức độ bình đẳng về cơ hội. Loại bỏ các rào cản trong hoạt 
động kinh doanh của phụ nữ cũng có thể mở ra những tiềm năng 
chưa được khai thác cho tăng trưởng kinh tế. Khi một số phụ nữ 
bị loại khỏi khả năng trở thành doanh nhân, tài năng trung bình 
của các doanh nhân sẽ thấp hơn, làm cho mức thu nhập bình 
quân đầu người ước tính giảm khoảng 7% ở khu vực Đông Á và 
Thái Bình Dương.2 Việc giảm bớt các rào cản đối với khả năng 
tham gia thị trường lao động và lựa chọn nghề nghiệp của phụ nữ 
cũng được chứng minh là có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh 
tế ở Hoa Kỳ.3

Báo cáo cho thấy khoảng cách giới còn lớn trong hoạt động kinh 
doanh tại khu vực Đông Nam Á, và khoảng cách này phụ thuộc 
vào quy mô của doanh nghiệp. Nguyên ngân gây ra khoảng cách 
giới là vốn đầu tư và các yếu tố đầu vào khác đang còn thấp trong 
những doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo do các hạn chế về chuẩn 
mực giới, bất bình đẳng pháp lý và thất bại thị trường. Xác suất 
các doanh nghiệp siêu nhỏ được điều hành bới phụ nữ là ngang 
bằng với nam giới, nhưng vẫn có khoảng cách giới trong hiệu quả 
kinh doanh của doanh nghiệp siêu nhỏ. Những khoảng cách này là 
do doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có mức đầu tư thấp hơn vào 
các yếu tố đầu vào chính như lao động thuê ngoài, cùng với thời 
gian lao động, kỹ năng và vốn của chính nữ doanh nhân. Xác suất 
các doanh nghiệp siêu nhỏ được điều hành bới phụ nữ là ngang 
bằng với nam giới, nhưng khoảng cách giới trong kết quả kinh 
doanh của các DNVVN không có ý nghĩa thống kê ở hầu hết các 
quốc gia. Kỹ năng, khả năng tiếp cận thông tin và đầu tư của phụ 
nữ thấp hơn là nguyên nhân gây ra khoảng cách giới trong sở hữu 
DNVVN, vì những yếu tố đầu vào này có tương quan với việc sở 
hữu một DNVVN. Cần có một chương trình chính sách toàn diện 
để giải quyết những khó khăn mà doanh nhân nữ phải đối mặt và 
các chính sách cần đáp ứng những nhu cầu khác nhau của phụ nữ 
đang quản lý doanh nghiệp với nhiều quy mô khác nhau.
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Tỷ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ và DNVVN do phụ nữ quản lý hoặc sở hữu

% DN siêu nhỏ do phụ nữ quản lý % DNVVN do phụ nữ sở hữu
Đường chấm màu đỏ biểu thị sự bình đẳng về giới

Tỷ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ và DNVVN do phụ nữ quản lý hoặc sở hữu

Nguồn: Tính toán của tác giả, sử dụng dữ liệu từ các khảo sát CSES, IFLS, LECS, TLSLS, VARHS cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và Khảo 
sát doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới cho DNVVN.

Hình O.1 Có khoảng cách giới trong việc tham gia quản lý hoặc sở hữu tại các 
DNVVN, nhưng lại không có khoảng cách giới này trong doanh nghiệp siêu nhỏ

Khoảng cách giới trong kết quả kinh 
doanh ở Đông Nam Á phụ thuộc vào 
quy mô doanh nghiệp

Mặc dù phụ nữ quản lý khoảng một nửa số 
doanh nghiệp siêu nhỏ, nhưng các doanh 
nghiệp siêu nhỏ của phụ nữ tạo ra lợi nhuận 
và doanh thu thấp hơn so với nam giới. Tỷ lệ 
doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ quản lý dao 
động từ 49% ở Indonesia đến 62% ở Đông Timo 
(Hình O.1). Tuy nhiên, có khoảng cách giới trong 
kết quả kinh doanh và những khoảng cách này 
vẫn đang tồn tại hoặc gia tăng khi so sánh nam 
và nữ hoạt động trong cùng một lĩnh vực (Hình 
O2: Bảng A). Doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ 
làm chủ có lợi nhuận hoặc doanh thu thấp hơn 
từ 11% đến 41% so với doanh nghiệp siêu nhỏ 
do nam giới làm chủ trong cùng một lĩnh vực 
kinh doanh. 

Phụ nữ ít có khả năng sở hữu DNVVN hơn nam 
giới; tuy nhiên, không có khoảng cách giới có 
ý nghĩa thống kê về hiệu quả kinh doanh giữa 
các DNVVN ở hầu hết các quốc gia. Ở tất cả 
các quốc gia ngoại trừ Đông Timo, chưa đến 
một nửa số DNVVN do phụ nữ làm chủ, trong 
đó khoảng cách lớn nhất về sở hữu DNVVN là 
ở Indonesia và Việt Nam (Hình O.1). Sự khác 
biệt về giới trong hiệu quả kinh doanh của các 
DNVVN chỉ có ý nghĩa thống kê ở Indonesia, và 
sự khác biệt này đang bị thu hẹp và không còn 
ý nghĩa thống kê khi so sánh nam và nữ trong 
cùng một lĩnh vực hoạt động (Hình O2: Bảng B). 
Tại CHDCND Lào và Đông Timo, khoảng cách 
giới trong hiệu quả kinh doanh lại ngược lại và 
nghiêng về phía các DNVVN do nữ làm chủ khi 
so sánh nam và nữ có các đặc điểm cá nhân và 
kinh doanh giống nhau. 
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Bảng A: Tỷ lệ chênh lệch về kết quả kinh doanh giữa các DN của nam giới và phụ nữ 

Hình O.2 Có khoảng cách giới trong hiệu quả kinh doanh trong các doanh 
nghiệp siêu nhỏ, nhưng không có nhiều bằng chứng để chứng minh hiệu quả 
kinh doanh khác nhau giữa các DNVVN

Với mức ý nghĩa thống kê 1% Với mức ý nghĩa thống kê 5% Không có ý nghĩa thống kê
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Bảng A: Tỷ lệ chênh lệch về kết quả kinh doanh giữa các DN của nam giới và phụ nữ 
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Bảng B: Tỷ lệ chênh lệch về hiệu quả kinh doanh giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ do nam giới và
phụ nữ làm chủ

Khoảng cách giới nói chung về KQKD Khoảng cách giới sau khi chỉ kiểm soát về ngành Khoảng cách giới sau khi áp dụng tất cả các loại kiểm soát

Với mức ý nghĩa thống kê 1% Với mức ý nghĩa thống kê 5% Không có ý nghĩa thống kê

Bảng B: Tỷ lệ chênh lệch về hiệu quả kinh doanh giữa các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ do nam giới và phụ nữ làm chủ

Nguồn: Bảng A: Dữ liệu từ các khảo sát CSES, IFLS, LECS, TLSLS, VSMES; Bảng B: Dữ liệu từ Khảo sát doanh nghiệp của NHTG đối với 
Campuchia, Indonesia, CHDCND Lào, Đông Timo, VSMES
Lưu ý: Trong Bảng A, kết quả hoạt động kinh doanh được định nghĩa là lợi nhuận đối với Campuchia, Indonesia, Đông Timo và Việt Nam 
và doanh thu bán hàng đối với CHDCND Lào. Trong Bảng B, hiệu quả kinh doanh được xác định là doanh thu bán hàng đối với Campuchia, 
Indonesia, CHDCND Lào và Đông Timo và lợi nhuận đối với Việt Nam. Xem Mô hình 1.1 trong Phụ lục B để biết thêm chi tiết phương pháp 
và danh sách các biến kiểm soát trong mô hình.
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Nguyên ngân gây ra khoảng cách giới 
trong kinh doanh là chi phí đầu tư 
thấp hơn trong các doanh nghiệp do 
phụ nữ quản lý, vốn được định hình 
bởi các chuẩn mực giới, quy định lệch 
lạc và thất bại thị trường. 

Bằng chứng hiện có cho thấy doanh nghiệp do 
phụ nữ lãnh đạo ít đầu tư vào các yếu tố đầu vào 
chính của doanh nghiệp, bao gồm thời gian và kỹ 
năng của chủ doanh nghiệp, lao động thuê ngoài 
và vốn. Phụ nữ ở khu vực Châu Á và Thái Bình 
Dương phải dành thời gian cho công việc chăm 
sóc không lương nhiều gấp 4 lần so với nam giới,4 
làm hạn chế thời gian họ dành cho các hoạt động 
thị trường, chẳng hạn như quản lý doanh nghiệp. 
Mặc dù khoảng cách giới về tỉ lệ nhập học đã 
được thu hẹp và thậm chí đã đảo ngược ở một số 
quốc gia trong 2 thập kỷ qua, vẫn có sự khác biệt 
về giới trong trình độ học vấn và khả năng biết 
đọc, biết viết ở người lớn5 cũng như sự khác biệt 
về khả năng tiếp cận kiến   thức chuyên về kinh 
doanh.6 Các doanh nghiệp của phụ nữ có ít lao 
động hơn doanh nghiệp của nam giới.7 Ngoài ra, 
khả năng tiếp cận các yếu tố đầu vào như đất đai 
và tín dụng của phụ nữ không bằng nam giới.8 

Phụ nữ ở Đông Nam Á dường 
như có thể thành lập doanh 
nghiệp siêu nhỏ với mức độ 
dễ dàng tương đương với nam 
giới nhưng lại gặp phải rào cản 
về giới đối với quyền sở hữu 
DNVVN.

Doanh nghiệp siêu nhỏ của 
phụ nữ hoạt động kém hiệu 
quả hơn so với doanh nghiệp 
siêu nhỏ của nam giới, nhưng 
khoảng cách giới trong hiệu quả 
kinh doanh ít nổi bật hơn ở các 
DNVVN.
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KHOẢNG CÁCH GIỚI TRONG CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP

NGUYÊN NHÂN SÂU XA CỦA KHOẢNG CÁCH GIỚI
CHUẨN MỰC 
GIỚI

THẤT BẠI
THỊ TRƯỜNG

QUY ĐỊNH 
SAI LỆCH

SỐ GIỜ LĐ 
CỦA CHỦ DN

KỸ NĂNG LĐ 
CỦA CHỦ DN

LAO ĐỘNG 
THUÊ NGOÀI

VỐN

KHOẢNG CÁCH GIỚI TRONG KẾT QUẢ KINH DOANH

ƯU TIÊN VÀ RÀNG BUỘC

Hình O.3 Khung giải thích khoảng cách giới trong kết quả kinh doanh

Theo khung khái niệm được lập cho báo cáo 
này (Hình O3), khoảng cách giới trong yếu tố 
đầu vào của doanh nghiệp là nguyên nhân gây 
ra khoảng cách giới có thể thấy về quyền sở 
hữu DNVVN và hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp siêu nhỏ. Phân tích mới cho báo cáo 
này cho thấy trong doanh nghiệp siêu nhỏ, nữ 
doanh nhân có chi phí kinh doanh thấp hơn so 
với doanh nhân nam và mức chi phí đầu vào có 
liên quan đến khoảng cách giới trong hiệu quả 
kinh doanh của doanh nghiệp siêu nhỏ. Việc 
thành lập một doanh nghiệp vừa và nhỏ cần 
có mức đầu tư cao hơn so với mở một doanh 

nghiệp siêu nhỏ. Do đó, vốn đầu tư vào kinh 
doanh của phụ nữ thấp hơn khiến họ khó thành 
lập DNVVN hơn so với nam giới, góp phần tạo 
ra khoảng cách giới về quyền sở hữu DNVVN. 
Những phụ nữ thành công trong việc thành lập 
DNVVN có những đặc điểm khác biệt và khả 
năng tiếp cận yếu tố đầu vào cao hơn so với 
những phụ nữ không thể thành lập DNVVN, và 
những đặc điểm và khả năng tiếp cận yếu tố 
đầu vào này cho phép họ có doanh thu và lợi 
nhuận ngang bằng với các DNVVN do nam giới 
làm chủ. 
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Các doanh nghiệp do phụ nữ quản lý không 
có chi phí đầu vào giống như nam giới do các 
chuẩn mực giới, thất bại thị trường và quy định 
sai lệch hạn chế lựa chọn của họ và ảnh hưởng 
đến cách họ ưu tiên phân bổ thời gian và nguồn 
lực sẵn có. Chuẩn mực giới là những quy tắc 
bất thành văn xác định những hành động phù 
hợp và có thể chấp nhận được đối với phụ nữ 
và nam giới trong một nhóm hoặc xã hội.9 Các 
chuẩn mực giới, chẳng hạn như những chuẩn 
mực nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong công 
việc gia đình hoặc quy định loại công việc phù 
hợp cho nam giới và phụ nữ, định hình các lựa 
chọn và ưu tiên của phụ nữ khi kinh doanh. 
Những chuẩn mực này cũng ảnh hưởng đến 
những yếu tố đầu vào nào dành cho phụ nữ 
trong kinh doanh. Ví dụ, các doanh nhân nữ ở 
Uganda mang theo con nhỏ đến các cơ sở kinh 
doanh bán lẻ của mình có nhiều khả năng bị 
thiếu hàng hơn so với những phụ nữ không phải 

đồng thời chăm sóc trẻ nhỏ, có thể do hạn chế 
về thời gian và khả năng di chuyển.10 Thất bại thị 
trường là việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ 
không đầy đủ hoặc không hiệu quả phát sinh do 
các vấn đề như ngoại tác — lợi ích hoặc chi phí 
không liên quan riêng đến người sản xuất hoặc 
người tiêu dùng — hoặc các rào cản về thông 
tin. Ví dụ, một lý do khiến các doanh nhân ít đầu 
tư vào đào tạo kinh doanh là thiếu thông tin về 
lợi nhuận tiềm năng của hoạt động đào tạo và 
thông tin không cân xứng về chất lượng của 
các nhà cung cấp đào tạo.11 Mạng lưới các mối 
quan hệ của doanh nhân nữ thường nhỏ hơn và 
ít chính thức hơn mạng lưới của nam giới, điều 
này có thể khiến những rào cản thông tin này 
thêm trầm trọng. Quy định sai lệch là sự phân 
biệt đối xử về giới rõ ràng hoặc ngụ ý trong các 
quy định pháp luật hoặc chính sách. Ví dụ, phân 
biệt giới tính trong luật tài sản hạn chế khả năng 
tiếp cận vốn của phụ nữ.12  
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Trong doanh nghiệp siêu nhỏ, các 
doanh nhân nữ tạo ra lợi nhuận ít 
hơn nam doanh nhân vì có mức đầu 
tư thấp hơn vào những yếu tố đầu 
vào quan trọng như lao động thuê 
ngoài, thời gian lao động và kỹ năng 
của chính họ, và vốn.

Lao động thuê ngoài làm tăng doanh số và lợi 
nhuận, tuy nhiên các doanh nghiệp siêu nhỏ 
của phụ nữ có ít lao động được trả lương hơn 
nam giới và phụ thuộc nhiều hơn vào lao động 
không trả lương. Bằng chứng tại Việt Nam cho 
thấy phụ nữ đang hoạt động dưới quy mô tối 
ưu của các doanh nghiệp mình. Cụ thể là các 
doanh nghiệp siêu nhỏ của phụ nữ ở Việt Nam 
có hiệu quả sử dụng lao động ngày càng tăng 
— ví dụ, tăng gấp đôi số lượng lao động sẽ làm 
giá trị sản xuất tăng hơn gấp đôi. Tỷ lệ lao động 
nữ ở Indonesia và CHDCND Lào không được 
trả lương cao hơn so với nam giới, điều này có 
thể ảnh hưởng đến chất lượng và độ tin cậy của 
nguồn cung lao động của họ. Sau khi tính đến 
tỷ lệ lao động được trả lương và không được trả 
lương thấp hơn của phụ nữ, khoảng cách giới 
trong về kết quả kinh doanh giảm 19%, 10%, 
21% và 4% lần lượt ở Campuchia, Indonesia, 
CHDCND Lào và Đông Timo. Tương tự, quy 
mô của lực lượng lao động tác động đến 15% 
khoảng cách giới trong lợi nhuận ở Việt Nam.

Có một số nguyên nhân cơ bản có thể khiến nữ 
doanh nhân ít thuê lao động hơn. Định kiến   tiêu 
cực về năng lực của phụ nữ với tư cách là người 
quản lý có thể khiến phụ nữ khó tuyển dụng và 
giữ chân lao động nam hơn13 và có thể giảm 
lòng tin vào khả năng quản lý nhân sự hiệu quả 
của chính họ. Những hạn chế về thông tin cũng 
có thể góp phần làm tăng khoảng cách giới 

trong quy mô doanh nghiệp. Phụ nữ có thể thuê 
ít lao động hơn nếu họ có ít thông tin hơn nam 
giới về lợi nhuận tiềm năng của việc thuê thêm 
lao động,14 và quy mô và thành phần của mạng 
lưới các mối quan hệ của họ có thể khiến việc 
xác định những người tuyển dụng đủ tiêu chuẩn 
càng khó khăn hơn. Cuối cùng, các chuẩn mực 
giới đề cao vai trò của phụ nữ trong công việc 
gia đình có thể thúc đẩy phụ nữ duy trì quy mô 
nhỏ hơn để cân bằng hơn hoạt động kinh doanh 
với trách nhiệm gia đình.15  

Vai trò lớn hơn của phụ nữ trong nội trợ và 
chăm sóc gia đình làm hạn chế lượng thời gian 
họ có thể dành cho doanh nghiệp của mình, 
trong khi lao động của chính chủ doanh nghiệp 
có ý nghĩa rất quan trọng đối với hiệu quả kinh 
doanh của các doanh nghiệp siêu nhỏ. Vì hầu 
hết các doanh nghiệp siêu nhỏ — từ 74% ở 
CHDCND Lào đến 97% ở Đông Timor — không 
sử dụng lao động được trả lương, lao động 
của chính chủ doanh nghiệp là yếu tố đầu vào 
thiết yếu. Khả năng đầu tư thời gian vào công 
việc kinh doanh của phụ nữ bị hạn chế bởi các 
chuẩn mực giới, trong đó đề cao vai trò của phụ 
nữ trong việc chăm sóc gia đình, đồng thời thiếu 
cơ sở hạ tầng hỗ trợ, chẳng hạn như dịch vụ 
chăm sóc trẻ em có chất lượng và giá rẻ hoặc 
thiết bị gia dụng giúp tiết kiệm thời gian. Các 
chủ doanh nghiệp nữ dành ít thời gian hơn để đi 
lấy nhiên liệu và nước và những người có thiết 
bị nấu ăn tiết kiệm thời gian có doanh thu và 
lợi nhuận cao hơn những người dành nhiều thời 
gian hơn cho các hoạt động này và không có 
thiết bị. Ngay cả khi doanh thu và lợi nhuận cao 
hơn cho phép phụ nữ đầu tư vào đồ gia dụng 
tốt hơn, những khoản đầu tư này cho thấy các 
doanh nhân nữ mong muốn giảm thời gian cho 
công việc gia đình. 
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Phụ nữ có thể gặp khó khăn 
trong việc thuê thêm lao động 
nếu thiếu nguồn tài chính cần 
thiết hoặc nếu định kiến tiêu 
cực về khả năng quản lý của 
phụ nữ khiến họ khó thuê và 
giữ chân nhân viên nam hơn.

Nữ chủ doanh nghiệp siêu 
nhỏ áp dụng công nghệ mới 
ở Việt Nam ít được khuyến 
khích đổi mới công nghệ 
trong doanh nghiệp hơn so 
với nam giới, mặc dù doanh 
nghiệp sử dụng công nghệ 
đổi mới sáng tạo có lợi nhuận 
cao hơn.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ do 
phụ nữ làm chủ ở Indonesia 
có vốn khởi nghiệp thấp hơn 
một nửa số so với nam giới 
và các doanh nghiệp siêu nhỏ 
của phụ nữ ở Việt Nam có tài 
sản vật chất ít hơn 18% và 
tài sản tài chính ít hơn 39% 
so với nam giới.*

Ở CHDCND Lào, 34% nữ 
chủ doanh nghiệp siêu nhỏ 
xác định chủ yếu làm nội trợ 
trong ít nhất một tháng của 
năm vừa qua và doanh thu 
của họ thấp hơn 18% so với 
những người chủ yếu làm 
việc trong cả năm

Các chuẩn mực xã hội về giới 
có thể gây  nhiều khó khăn 
hơn cho phụ nữ trong việc xây 
dựng và đa dạng hóa mạng 
lưới các quan hệ của mình, 
mặc dù mạng lưới các quan hệ 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
đối với hiệu quả kinh doanh 
của phụ nữ ở Việt Nam.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ 
do nam giới làm chủ có vẻ 
tương đối ít tài sản vật chất 
hơn, trong khi các doanh 
nghiệp siêu nhỏ do phụ 
nữ làm chủ dường như có 
nguồn tài chính hạn chế hơn.

34%

<50%

*Tài sản hoặc vốn vật chất là các tòa nhà, máy móc và thiết bị. Tài sản hoặc vốn tài chính bao gồm tiền mặt và các khoản phải thu, chẳng 
hạn như số tiền khách hàng sở hữu.
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Khoảng cách giới trong kiến   thức tác động đến khoảng cách giới 
trong hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp siêu nhỏ: những 
thất bại của thị trường và các chuẩn mực giới có thể khiến doanh 
nhân nữ khó tự mình thu hẹp những khoảng cách kiến   thức này. 
Giáo dục chính quy có thể cho phép các doanh nhân có được 
những kỹ năng đọc, viết và tính toán quan trọng, đồng thời việc đi 
học chính thức có mối liên hệ tích cực với hiệu quả kinh doanh.16 
Doanh nhân nữ ở Đông Nam Á có trình độ học vấn thấp hơn nam 
giới. Khi tính đến trình độ học vấn thấp hơn của phụ nữ, khoảng 
cách giới trong kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp siêu 
nhỏ đã giảm xuống 39% ở Campuchia, 11% ở Indonesia, 43% ở 
CHDCND Lào và 8% ở Đông Timo. Ở Việt Nam, các doanh nhân 
nữ cũng có ít kiến   thức hơn về pháp luật và quy định liên quan 
đến kinh doanh và ít có khả năng áp dụng những phương thức 
kinh doanh sáng tạo như giới thiệu các nhóm sản phẩm mới. 
Mức độ hiểu biết về kinh doanh thấp hơn của phụ nữ là một phần 
nguyên nhân gây ra khoảng cách giới trong lợi nhuận của các 
doanh nghiệp siêu nhỏ ở Việt Nam. Phụ nữ có thể gặp khó khăn 
khi đầu tư vào đào tạo để giải quyết những hạn chế về kỹ năng 
này do thiếu các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của 
họ và thiếu hiểu biết về tiềm năng khi đầu tư vào các chương 
trình phát triển kỹ năng. Ngoài ra, các chuẩn mực giới đề cao vai 
trò của phụ nữ trong gia đình làm hạn chế thời gian phụ nữ có thể 
đầu tư vào các chương trình phát triển kỹ năng. 
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Nếu không có các 
chính sách phục hồi 
nhạy cảm về giới, đại 
dịch COVID-19 có thể 
mở rộng khoảng cách 
giới trong kết quả kinh 
doanh.

Trong các doanh nghiệp siêu nhỏ, nữ doanh nhân có giá trị tài 
sản kinh doanh thấp hơn doanh nhân nam và phải đối mặt với 
nhiều thách thức liên quan đến giới khi tiếp cận vốn. Doanh 
nhân nữ ở Indonesia có mức vốn kinh doanh nhỏ hơn doanh 
nhân nam. So với các doanh nghiệp siêu nhỏ của nam giới ở 
Việt Nam, các doanh nghiệp siêu nhỏ của phụ nữ có ít hơn về tài 
sản vật chất - bao gồm đất đai, nhà cửa, và máy móc thiết bị - và 
tài sản tài chính - bao gồm tiền mặt và các khoản phải thu. Các 
quy định pháp luật về tài sản mang tính phân biệt đối xử có thể 
khiến phụ nữ gặp khó khăn hơn khi tiếp cận tín dụng vì hạn chế 
khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với những tài sản có thể được 
sử dụng làm tài sản thế chấp.17 Ngay cả khi pháp luật quy định 
quyền bình đẳng về đất đai hoặc cấm phân biệt đối xử về giới 
trong tiếp cận tín dụng, các chuẩn mực giới quy định vai trò của 
nam giới trong việc quản lý tài sản có thể dẫn đến sự khác biệt về 
giới trong thực tế.18 Có lẽ do những thách thức này, các nữ doanh 
nhân của doanh nghiệp siêu nhỏ ít có khả năng vay vốn, đầu tư 
vốn vào doanh nghiệp hoặc sở hữu địa điểm kinh doanh hơn các 
doanh nhân nam của cùng loại doanh nghiệp ở Đông Nam Á. Tuy 
nhiên, 3 yếu tố này chỉ có mối quan hệ tỷ lệ thuận với hiệu quả 
kinh doanh của các doanh nhân nữ và không có mối quan hệ có ý 
nghĩa thống kê nào đối với các doanh nhân nam.

Đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm những thách thức 
mà các nữ doanh nhân của doanh nghiệp siêu nhỏ đang phải 
đối mặt. Doanh thu của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nơi tập trung 
nhiều doanh nhân nữ, đã bị giảm do đại dịch COVID-19 nhiều hơn 
các doanh nghiệp nhỏ, vừa hoặc lớn. Hơn nữa, mức độ sụt giảm 
doanh thu của các doanh nghiệp do phụ nữ quản lý cao hơn so 
với các doanh nghiệp do nam giới quản lý. Những thách thức này 
có thể liên quan đến 3 bất bình đẳng giới đã tồn tại từ trước. Thứ 
nhất, trước khi xảy ra đại dịch, phụ nữ dành thời gian cho công 
việc chăm sóc không trả lương nhiều 4 gấp lần so với nam giới.19 
Đại dịch COVID-19 đã làm tăng lượng việc nhà của nhiều hộ gia 
đình, do trường học và nhà trẻ đóng cửa, nhu cầu chăm sóc các 
thành viên trong gia đình bị ốm, thêm việc dọn dẹp, và nấu ăn 
nhiều bữa ở nhà hơn. Mặc dù cả nam giới và phụ nữ ở khu vực 
Đông Á và Thái Bình Dương đều dành thời gian nhiều hơn cho 
các hoạt động chăm sóc gia đình,20 bằng chứng toàn cầu cho 
thấy phụ nữ phải tăng thời gian nhiều hơn nam giới.21 Thứ hai, các 
doanh nhân nữ tập trung ở những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng 
nặng nề nhất bởi đại dịch. Ví dụ, các nữ doanh nhân của doanh 
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Hộp O1: Mặc dù bình đẳng về giới trong việc điều hành các doanh 
nghiệp siêu nhỏ, nhưng lại có sự khác biệt về giới trong các yếu tố định 
hướng sự lựa chọn của nam giới và phụ nữ khi thành lập doanh nghiệp 
siêu nhỏ.

Việc phụ nữ đóng vai trò quan trọng hơn trong công việc gia đình, bao gồm chăm sóc trẻ em,  

có thể vừa cản trở vừa thúc đẩy phụ nữ 
điều hành doanh nghiệp siêu nhỏ. Ví dụ, ở 
Campuchia, phụ nữ trong độ tuổi lao động có 
con nhỏ ít có khả năng trở thành doanh nhân 
hơn những người không có con nhỏ, nhưng 
nếu chỉ xét riêng phụ nữ trong lực lượng lao 
động, phụ nữ có con nhỏ thường có khả năng 
trở thành doanh nhân nhiều hơn những phụ nữ 
khác. Việc làm mẹ có thể làm giảm khả năng 
kinh doanh vì việc này làm giảm khả năng 
tham gia lực lượng lao động. Tuy nhiên, việc 
kinh doanh mang lại thời gian và địa điểm làm 
việc linh hoạt hơn so với làm công ăn lương, 
điều này khiến kinh doanh trở thành một lựa 
chọn hấp dẫn đối với các bà mẹ đang đi làm.

Mức độ sẵn có và các điều kiện của việc làm 
công ăn lương ảnh hưởng đến mức độ hấp dẫn 
của khởi nghiệp, nhưng nam giới và phụ nữ 
có những cơ hội việc làm được trả lương khác 
nhau. Nam giới và phụ nữ có xu hướng sắp xếp 
theo các ngành nghề và trình độ học vấn khác 
nhau và do đó có các cơ hội việc làm được trả 
lương khác nhau.22 Chuẩn mực giới ảnh hưởng 
đến loại công việc được cho là phù hợp với nam 
giới và phụ nữ, điều này có thể ảnh hưởng hơn 
nữa đến khả năng tiếp cận tương đối đến những 
công việc hiện có. Ở Đông Nam Á, cả nam giới 

và phụ nữ có trình độ học vấn cao hơn đều có xu 
hướng đi làm công ăn lương và ít có khả năng 
trở thành doanh nhân hơn. Tuy nhiên, sức mạnh 
của mối quan hệ giữa giáo dục và kinh doanh 
khác nhau giữa nam giới và phụ nữ, và những 
xu hướng này thay đổi theo từng quốc gia. 

Khả năng tiếp cận vốn rất quan trọng đối với 
cả nam và nữ doanh nhân khi thành lập doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, yếu tố này dường như quan 
trọng hơn đối với phụ nữ Đông Nam Á. Có mối 
tương quan chặt chẽ hơn giữa các chỉ số về 
khả năng tiếp cận vốn và khả năng trở thành 
doanh nhân trong doanh nghiệp siêu nhỏ của 
phụ nữ ở hầu hết các quốc gia ở Đông Nam Á. 
Ví dụ, cả phụ nữ và nam giới trong các hộ gia 
đình đã được vay vốn đều có xu hướng tham 
gia vào hoạt động kinh doanh nhiều hơn so 
với những người chưa vay vốn; tuy nhiên, mối 
quan hệ này đối với phụ nữ chặt chẽ hơn gấp 
3 lần so với nam giới ở Đông Timor. Tương tự, 
việc có tài sản có thể được sử dụng làm tài sản 
thế chấp có liên quan chặt chẽ với xác suất trở 
thành doanh nhân của phụ nữ hơn nam giới ở 
Campuchia. Tiền tiết kiệm cũng là một nguồn 
vốn khởi nghiệp quan trọng của các doanh 
nhân và phụ nữ Indonesia thường dựa vào tiền 
tiết kiệm để khởi nghiệp nhiều hơn nam giới. 

nghiệp siêu nhỏ ở Indonesia chủ yếu kinh doanh khách sạn, nhà 
hàng và công nghiệp nhẹ, những ngành có tốc độ tăng trưởng 
giảm mạnh vào năm 2020. Thứ ba, trước đại dịch, các nữ doanh 
nhân của doanh nghiệp siêu nhỏ có trình độ học vấn thấp hơn và 
khó tiếp cận vốn hơn, điều này có thể hạn chế những cơ chế ứng 
phó mà doanh nhân nữ có thể áp dụng.
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Khoảng cách giới trong quyền sở hữu DNVVN bị 
tác động bởi kỹ năng, khả năng tiếp cận thông tin, 
và vốn đầu tư thấp hơn của phụ nữ 

Các chủ sở hữu DNVVN thành công ở Đông Nam Á thường trực 
tiếp thành lập một DNVVN hơn là mở rộng quy mô doanh nghiệp 
siêu nhỏ. Hơn một nửa số DNVVN do nam và nữ làm chủ có ít 
nhất 5 lao động khi mới thành lập, và nhiều công ty được coi là 
doanh nghiệp siêu nhỏ khi mới thành lập có ít nhất 3-4 lao động 
khi bắt đầu hoạt động. Mặc dù chủ sở hữu DNVVN cả nam và nữ 
đều có xu hướng trực tiếp thành lập DNVVN, nhưng nam giới có 
nhiều khả năng sở hữu DNVVN hơn. Điều này ngụ ý rằng phụ nữ 
phải đối mặt với nhiều trở ngại khi thành lập DNVVN.

Chủ sở hữu DNVVN có kỹ năng, khả năng tiếp cận thông tin và 
khả năng tiếp cận vốn cao hơn so với doanh nghiệp siêu nhỏ. 
Chủ sở hữu DNVVN là nam giới và phụ nữ ở Việt Nam đều có 
kiến   thức sâu rộng hơn về các quy định pháp luật và sử dụng các 
phương thức kinh doanh tốt hơn và chính thức hơn so với các 
doanh nghiệp siêu nhỏ. Mặc dù có thể các chủ sở hữu doanh 
nghiệp lớn hơn có được những kỹ năng và thông tin liên quan đến 
kinh doanh này nhờ hoạt động của họ phát triển hơn, các kỹ năng 

Cách phổ biến nhất để 
trở thành chủ DNVVN là 
trực tiếp thành lập một 
DNVVN, thay vì phát 
triển một doanh nghiệp 
siêu nhỏ thành một 
DNVVN.
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cơ bản cũng tương quan với chủ sở hữu DNVVN. Các chủ DNNVV 
Việt Nam - cả nam và nữ - có nhiều khả năng đã tốt nghiệp trung 
học phổ thông hoặc đại học hơn so với chủ doanh nghiệp siêu 
nhỏ. Mạng lưới quan hệ cung cấp thông tin kinh doanh và mang 
đến những hỗ trợ quan trọng,23 và chủ sở hữu DNVVN là phụ nữ 
có mạng lưới lớn hơn và nhiều nam giới trong mạng lưới hơn là 
nữ doanh nhân của doanh nghiệp siêu nhỏ. Chủ sở hữu DNVVN 
là nữ giới cũng có đòn bẩy cao hơn và có nhiều khả năng vay vốn 
chính thức và không chính thức hơn so với các nữ chủ doanh 
nghiệp siêu nhỏ ở Việt Nam, cho thấy tầm quan trọng của việc 
tiếp cận vốn đối với quyền sở hữu DNVVN.

Do đó, khoảng cách giới trong kỹ năng, khả năng tiếp cận thông 
tin và tiếp cận vốn khiến phụ nữ gặp nhiều khó khăn hơn nam 
giới khi thành lập DNVVN. Phụ nữ ở Đông Nam Á có trình độ học 
vấn và khả năng biết đọc, biết viết thấp hơn nam giới24 cũng như 
khả năng tiếp cận kiến   thức kinh doanh kém hơn.25 Các chuẩn 
mực giới làm giảm thời gian phụ nữ có thể giao tiếp và hạn chế 
các loại quan hệ xã hội và hoạt động giao lưu mà phụ nữ có thể 
tham gia.26 Ngoài ra, phụ nữ có khả năng tiếp cận không bình 
đẳng đối với các yếu tố đầu vào như đất đai và tín dụng.27 Vì các 
kỹ năng, khả năng tiếp cận thông tin và tiếp cận vốn gắn liền với 
khả năng sở hữu DNVVN thay vì doanh nghiệp siêu nhỏ, nên mức 
độ kém hơn của phụ nữ đối với các yếu tố đầu vào quan trọng này 
góp phần tạo ra khoảng cách giới có thể thấy trong quyền sở hữu 
DNVVN.

Mạng lưới các quan 
hệ cung cấp thông tin 
quan trọng và hỗ trợ 
cho các nữ chủ DNVVN; 
tuy nhiên, các chuẩn 
mực giới hạn chế khả 
năng kết nối các quan 
hệ của phụ nữ.
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Hộp O2: Mặc dù khoảng cách giới trong hiệu quả kinh doanh của các 
DNVVN không có ý nghĩa thống kê ở hầu hết các quốc gia, nhưng chủ 
sở hữu DNVVN là phụ nữ phải đối mặt với nhiều thách thức đặc thù

Doanh nhân nữ có những nhận thức về rào cản 
trong hoạt động kinh doanh khác với doanh 
nhân nam và có khả năng cao hơn phải đối 
mặt với những thách thức liên quan đến quy 
định về pháp lý và vận tải. Các quy định về 
hải quan và thương mại là một trong 3 vấn đề 
được nêu lên nhiều nhất đối với các DNVVN do 
phụ nữ làm chủ ở Indonesia và CHDCND Lào, 
nhưng lại được đề cập đến ít hơn bởi những nam 
giới sở hữu DNVVN. Tương tự, nhiều DNVVN 
do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam cho rằng giao 
thông vận tải là thách thức kinh doanh chính 
của họ hơn là các DNVVN do nam giới làm chủ. 
Những điểm khác biệt này vẫn hiện hữu ngay 
cả khi kiểm soát cho các lĩnh vực hoạt động 
kinh doanh khác nhau của nam và nữ giới. Các 
chuẩn mực về giới có thể là nguyên nhân ảnh 
hưởng đến trải nghiệm khác nhau giữa nam và 
nữ chủ sở hữu DNVVN khi tiếp xúc với các cơ 
quan quản lý hoặc ngành giao thông vận tải. 

Mạng lưới các mối quan hệ của phụ nữ ít chính 
thức hơn mạng lưới của nam giới, nhưng các 
chủ DNVVN nữ dựa vào sự hỗ trợ trong mạng 
lưới của họ nhiều hơn. Chủ sở hữu DNVVN là nữ 
ít có khả năng tham gia các hiệp hội kinh doanh 
hoặc trả hội phí thành viên cho các hiệp hội kinh 
doanh hơn nam giới, cho thấy mạng lưới các mối 
quan hệ của phụ nữ ít chính thức hơn so với nam 
giới. Các chuẩn mực giới về mối quan hệ xã hội 
phù hợp và những hạn chế về thời gian do phụ nữ 
phải làm nhiều công việc gia đình hơn có thể ảnh 
hưởng đến loại hình và thành phần mạng lưới 

của họ. Tuy nhiên, các chủ DNNVV là nữ ở Việt 
Nam cho biết nhận được sự hỗ trợ từ các thành 
viên trong mạng lưới của họ thường xuyên hơn 
các chủ DNNVV là nam. Tương tự, quy mô mạng 
lưới của phụ nữ có liên quan chặt chẽ đến lợi 
nhuận của DNVVN đối với phụ nữ hơn nam giới.

Mặc dù cả DNNVV do nam giới và phụ nữ làm 
chủ đều không tiếp cận tích cực đến hệ thống 
tài chính chính thức, nhưng DNNVV do phụ 
nữ làm chủ phải đối mặt với những khó khăn 
lớn hơn về quyền sở hữu đất đai và tài sản 
tài chính so với DNNVV do nam giới làm chủ. 
Tỷ lệ DNVVN do phụ nữ làm chủ có tài khoản 
tiền gửi thanh toán hoặc tiết kiệm dao động từ 
38% ở Campuchia đến 87% ở Đông Timor, và 
tỷ trọng có tài khoản thấu chi dao động từ 2% 
ở CHDCND Lào đến 30% ở Đông Timor. Ở tất 
cả các quốc gia được nghiên cứu, chưa đến 
1/4 số DNVVN do phụ nữ làm chủ có hạn mức 
tín dụng hoặc vay vốn từ một tổ chức tài chính 
chính thức. Ở CHDCND Lào và Việt Nam, tỷ 
trọng DNNVV của phụ nữ có hạn mức tín dụng 
hoặc vay vốn lần lượt là 28% và 20%, thấp hơn 
so với tỷ lệ DNNVV của nam giới có hạn mức 
tín dụng hoặc vay vốn. Ở Việt Nam, so với các 
DNVVN do nam giới làm chủ, các DNVVN do 
phụ nữ làm chủ có lợi nhuận cận biên cao hơn 
từ đất đai và vốn tài chính, bao gồm cả tài sản 
thanh khoản và tiền mặt, điều này cho thấy các 
DNVVN do phụ nữ làm chủ tương đối bị hạn 
chế nhiều hơn trong các yếu tố sản xuất này.

Tuy nhiên, ở tất cả các quốc gia 
được nghiên cứu, 

chưa đến 1/3 
số DNVVN do phụ nữ làm chủ 
được vay thấu chi và 

chưa đến 1/4 
số DNVVN do phụ nữ làm chủ có 
hạn mức tín dụng hoặc vay vốn 
từ một tổ chức tài chính.

38% 
ở Campuchia

87% 
ở Đông Timo

Tỷ lệ DNVVN do 
phụ nữ làm chủ 
có tài khoản tiền 
gửi thanh toán 
hoặc tiền gửi tiết 
kiệm dao động từ 
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Bảng O.1: Tóm tắt các rào cản làm giảm hiệu quả kinh doanh của phụ nữ 
trong doanh nghiệp siêu nhỏ và sự tham gia của phụ nữ trong các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ

RÀO CẢN

KHOẢNG CÁCH GIỚI 
TRONG HIỆU QUẢ KINH 

DOANH CỦA DOANH 
NGHIỆP SIÊU NHỎ

KHOẢNG CÁCH 
GIỚI TRONG MỨC 

ĐỘ THAM GIA CỦA 
DNVVN

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP  
CAN THIỆP

HẠN CHẾ VỀ KỸ NĂNG, KIẾN   THỨC VÀ 
THÔNG TIN   Nâng cao kỹ năng

MỨC VỐN ĐẦU TƯ THẤP HƠN SO VỚI 
NAM GIỚI   Tăng khả năng tiếp cận vốn

ÍT LAO ĐỘNG THUÊ NGOÀI, VÀ TRONG 
MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP SỐ LAO ĐỘNG 

CÒN THẤP HƠN MỨC TỐI ƯU  ? Hỗ trợ tuyển dụng và quản lý 
lao động 

HẠN CHẾ VỀ THỜI GIAN DO PHẢI LÀM 
CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH  ? Khắc phục hạn chế về thời gian 

do phải làm công việc gia đình

Lưu ý: Dấu chỉ ra bằng chứng cho thấy rào cản có liên quan đến khoảng cách giới quan sát được trong hoạt động kinh doanh. Dấu ? chỉ ra 
rằng dữ liệu không cho phép kiểm tra mối quan hệ giữa rào cản và khoảng cách giới quan sát được.
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Cần có một chương trình chính sách toàn diện để 
giải quyết những khó khăn, hạn chế của phụ nữ và 
nhu cầu không đồng nhất của các doanh nhân nữ 
trong các doanh nghiệp có quy mô khác nhau

Báo cáo này giải thích lý do cần xây dựng những chính sách 
dành cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ được điều chỉnh 
để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của phụ nữ và được thiết kế để 
tiếp cận cả doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
Phụ nữ có khả năng tiếp cận các yếu tố đầu vào kinh doanh kém 
hơn nam giới, điều này ảnh hưởng đến khả năng tham gia và cạnh 
tranh trong kinh doanh của họ. Sự khác biệt giới về đầu vào này là 
nguyên nhân khiến hiệu quả kinh doanh của phụ nữ thấp hơn so 
với của nam giới trong các doanh nghiệp siêu nhỏ và tính đại diện 
thấp hơn của phụ nữ trong các chủ sở hữu DNVVN. Chủ doanh 
nghiệp siêu nhỏ và DNVVN là nữ phải đối mặt với những thách 
thức khác với nam giới. Các chính sách dành cho doanh nghiệp 
vừa, nhỏ và siêu nhỏ có tính đến yếu tố giới có thể thúc đẩy cả 
mục tiêu công bằng và tăng trưởng, đồng thời tối đa hóa hiệu quả 
của đầu tư công bằng cách đảm bảo một số cá nhân và doanh 
nghiệp không bị loại trừ trên cơ sở giới. 

Lý tưởng nhất là nên áp dụng song song 2 loại chính sách: chính 
sách giải quyết trực tiếp những hạn chế về yếu tố đầu vào và 
chính sách tác động đến các nguyên nhân cơ bản gây ra khoảng 
cách giới. Như được mô tả trong khung khái niệm, khoảng cách 
giới trong các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp - bao gồm lao 
động thuê ngoài, thời gian lao động, kỹ năng và vốn của bản thân 
chủ doanh nghiệp - có liên quan đến khoảng cách giới trong kết 
quả kinh doanh, bao gồm cả việc tham gia vào hoạt động kinh 
doanh và hiệu quả kinh doanh. Các chuẩn mực giới, thất bại thị 
trường và quy định sai lệch là những yếu tố cơ bản làm hạn chế 

Chính sách dành cho 
cho doanh nghiệp siêu 
nhỏ, nhỏ và vừa có 
liên quan đến giới góp 
phần vào sự phát triển 
công bằng, bao trùm và 
tối đa hóa hiệu quả của 
các nguồn lực hạn chế.
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khả năng tiếp cận các yếu tố đầu vào của phụ 
nữ và cung cấp thông tin cho họ về cách ưu 
tiên phân bổ những nguồn lực hạn chế. Do cần 
nhiều thời gian để giải quyết những nguyên 
nhân cơ bản này, các chính sách mà có thể 
thu hẹp khoảng cách giới trong các yếu tố đầu 
vào trong ngắn hạn có thể mang lại nhiều lợi 
ích. Trong một số trường hợp, các chính sách 
trực tiếp thu hẹp khoảng cách giới về yếu tố 
đầu vào hiện nay cũng có thể giúp giải quyết 
những nguyên nhân cơ bản gây ra khoảng cách 
giới, tạo ra một vòng tròn phát triển. Ví dụ, các 
chương trình tạo điều kiện cho doanh nhân nữ 
tiếp cận vốn vay ngân hàng sẽ trực tiếp làm 
tăng mức độ đầu tư vốn của người vay và đồng 
thời tạo điều kiện cho nhiều cán bộ ngân hàng 
tiếp xúc với doanh nhân nữ. Những tương tác 
như vậy có thể chống lại ảnh hưởng của các 
chuẩn mực giới và làm thay đổi nhận thức của 
cán bộ ngân hàng về năng lực quản lý, khả năng 
trả nợ và niềm đam mê kinh doanh của doanh 
nhân nữ.

Báo cáo này xem xét bằng chứng trên toàn cầu 
về 4 loại chính sách có thể hỗ trợ các doanh 
nhân nữ ở Đông Nam Á: can thiệp kỹ năng, 
thúc đẩy khả năng tiếp cận vốn, hỗ trợ tuyển 
dụng và quản lý lao động, và giảm bớt hạn chế 
về thời gian liên quan đến công việc gia đình. 
Nhiều chính sách trong số này, chẳng hạn như 
những chính sách hỗ trợ tăng cường kỹ năng, 
cải thiện khả năng tiếp cận tài chính và tạo điều 
kiện thuê và quản lý lao động, cũng như khắc 
phục hạn chế về thời gian do phải làm công việc 
gia đình, cũng có thể hỗ trợ các doanh nhân 
nam. Ngoài ra, các loại chính sách khác, chẳng 
hạn như cải thiện môi trường kinh doanh, có thể 
hỗ trợ cả doanh nhân nam và nữ. Báo cáo này 
tập trung vào những chính sách có khả năng 
giải quyết khoảng cách giới được xác định trong 
báo cáo này. Bảng O.2 tóm tắt bằng chứng toàn 
cầu về các biện pháp can thiệp cụ thể cho từng 
loại trong 4 loại chính sách.

1
3

2
4

Nâng cao kỹ năng

Hỗ trợ tuyển dụng 
và quản lý lao động

Tăng khả năng tiếp 
cận vốn

Giảm thời gian phụ 
nữ dành cho công 
việc gia đình

4 giải pháp hỗ trợ doanh nhân nữ ở Đông Nam Á:
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Bảng O.2: Tóm tắt hiệu quả của một số phương án chính sách dựa trên bằng 
chứng toàn cầu hiện nay

GIẢI PHÁP 
CHÍNH SÁCH MÔ TẢ GIẢI PHÁP TÓM TẮT BẰNG CHỨNG VỀ HIỆU QUẢ

MỨC ĐỘ PHÙ HỢP
HIỆU QUẢ

SIÊU NHỎ DNVVN

NÂNG CAO  
KỸ NĂNG

Các chương trình 
đào tạo kinh doanh 
chuẩn

Các chương trình đào tạo kinh doanh chuẩn có 
thể có tác động tích cực đến hoạt động của doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, các phương pháp đào tạo khác sử 
dụng phương pháp khám phá, nội dung được điều 
chỉnh phù hợp hoặc các nguyên tắc tâm lý đã được 
chứng minh có hiệu quả hơn mức trung bình.

      

Các chương trình 
đào tạo kinh doanh 
khác

Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, chương trình đào 
tạo doanh nhân áp dụng các quy tắc cơ bản, nội 
dung phù hợp với bối cảnh địa phương hoặc dựa trên 
tâm lý học sẽ hiệu quả hơn chương trình chuẩn.

      

Chuyên gia tư vấn 
kinh doanh hoặc cố 
vấn đã qua đào tạo 
hướng dẫn riêng 

Tư vấn kinh doanh có thể mang lại những tác 
động tích cực lâu dài đến hiệu quả kinh doanh của 
DNVVN. Bằng chứng có phần không rõ ràng đối với 
các doanh nghiệp siêu nhỏ và có thể hiệu quả hơn 
đối với những doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm 
hơn, được giáo dục chính quy hoặc các doanh 
nghiệp có quy mô lớn hơn một chút.

   

  
Siêu nhỏ

 
DNVVN

Học hỏi giữa các 
doanh nhân và hình 
thành mạng lưới

Các giải pháp tăng cường học tập xã hội đã cải thiện 
hiệu quả kinh doanh của cả DNVVN và doanh nghiệp 
siêu nhỏ và có thể là những giải pháp hiệu quả về 
chi phí.

     

TĂNG KHẢ 
NĂNG TIẾP 
CẬN VỐN 

Tài chính vi mô

Tài chính vi mô có thể tạo ra những thay đổi nhỏ, tích 
cực nhưng không có khả năng đưa đến những tác 
động mang tính chuyển đổi đối với các doanh nhân 
nữ.

        

Vượt qua các ràng 
buộc về tài sản thế 
chấp

Mặc dù không có nhiều bằng chứng rõ ràng, nhưng 
việc kiểm tra tâm lý, dòng tiền vay và bảo lãnh tín 
dụng có khả năng hỗ trợ các doanh nhân nữ.

       

Cho vay ưu đãi, cho 
vay trực tiếp và tài 
chính hỗn hợp

Mặc dù các chương trình này có thể giúp doanh 
nghiệp khó vay vốn tiếp cận được tiền vay, nhưng 
việc thiết kế và thực hiện rất quan trọng để đảm bảo 
xác định đối tượng phù hợp và tránh làm sai lệch thị 
trường.

      

Hỗ trợ tài chính vô 
điều kiện

Các khoản hỗ trợ bằng tiền nhìn chung không phù 
hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh 
nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, thường là do 
số tiền này không được dùng cho hoạt động kinh 
doanh. Hỗ trợ bằng hiện vật có thể hữu ích hơn với 
các nữ doanh nhân của doanh nghiệp siêu nhỏ, 
nhưng cần có thêm bằng chứng.

     

  
Bằng tiền

  
Bằng hiện vật 

Tổ chức cuộc thi về 
lập kế hoạch kinh 
doanh

Các cuộc thi lập kế hoạch kinh doanh trao giải 
thưởng bằng tiền mặt đã được chứng minh là giúp 
hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh đối với cả 
nam giới và phụ nữ; tuy nhiên, thiết kế nên hướng 
đến đối tượng cụ thể là phụ nữ, chẳng hạn như các 
cuộc thi chỉ dành cho nữ.

      

Khuyến mãi tiết kiệm
Các biện pháp khuyến khích tiết kiệm đã giúp tăng 
đầu tư và nâng cao hiệu quả kinh doanh của một số 
doanh nghiệp siêu nhỏ của phụ nữ.
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GIẢI PHÁP 
CHÍNH SÁCH MÔ TẢ GIẢI PHÁP TÓM TẮT BẰNG CHỨNG VỀ HIỆU QUẢ

MỨC ĐỘ PHÙ HỢP
HIỆU QUẢ

SIÊU NHỎ DNVVN

HỖ TRỢ 
TUYỂN DỤNG 
VÀ QUẢN LÝ 
LAO ĐỘNG

Nâng cao kiến   thức 
về luật lao động và 
những biện pháp 
quản lý nguồn nhân 
lực hiệu quả

Không có nhiều bằng chứng rõ ràng, nhưng bằng 
chứng hiện có có vẻ khá thuyết phục.        

Hỗ trợ tiền lương, 
tiền công

Một số nghiên cứu cho thấy hỗ trợ tiền lương có thể 
hữu ích nếu được điều chỉnh và hướng đến các loại 
hình doanh nghiệp cụ thể; tuy nhiên, cần có thêm 
bằng chứng về cách thức tác động đến các doanh 
nghiệp do phụ nữ làm chủ. Việc kết hợp trợ cấp với 
hỗ trợ để xác định những người lao động đủ tiêu 
chuẩn có thể mang lại tác động lớn hơn.

        

KHẮC PHỤC 
HẠN CHẾ VỀ 
THỜI GIAN 

DO PHẢI LÀM 
CÔNG VIỆC 
GIA ĐÌNH

Tăng khả năng tiếp 
cận dịch vụ chăm 
sóc trẻ em có chất 
lượng và giá rẻ

Có nhiều bằng chứng rõ ràng là chăm sóc trẻ em có 
thể tăng khả năng tham gia lực lượng lao động của 
phụ nữ; tuy nhiên, cần có thêm bằng chứng để hiểu 
về tác động đối với hoạt động kinh doanh của phụ 
nữ. Cũng cần thêm bằng chứng về loại hình chăm 
sóc trẻ em lý tưởng để hỗ trợ các doanh nhân nữ 
trong những bối cảnh khác nhau giữa các quốc gia.

        

Hỗ trợ khả năng tiếp 
cận đồ gia dụng tiên 
tiến, tiết kiệm thời 
gian

Bằng chứng cho thấy thiết bị, đồ dùng trong hộ gia 
đình được cải thiện, chẳng hạn như nước sinh hoạt 
trong nhà, công nghệ nấu ăn tiết kiệm thời gian và 
các thiết bị tiết kiệm thời gian khác làm giảm thời 
gian dành cho các công việc trong nhà. Tuy nhiên, 
cần có thêm bằng chứng để hiểu tác động của việc 
tiết kiệm thời gian này đến các doanh nhân nữ và 
liệu lượng thời gian tiết kiệm được có đủ để chuyển 
thành các tác động có ý nghĩa đối với các doanh 
nhân nữ hay không.

        

Chính sách nghỉ 
phép dành cho cha 
mẹ

Các chính sách nghỉ phép dành cho cha mẹ được 
thiết kế phù hợp bao gồm nghỉ đủ phép, được trả 
lương cao và không thể chuyển nhượng có thể 
khuyến khích nam giới tham gia vào việc chăm sóc 
con cái. Tuy nhiên, đây có thể không phải là ưu tiên 
chính sách để hỗ trợ các doanh nhân nữ trong bối 
cảnh mà các biện pháp bảo vệ việc nghỉ phép không 
phổ biến đối với tất cả người lao động, chẳng hạn 
như những người làm việc trong khu vực phi chính 
thức.

         

Thu hút nam giới 
tham gia và thay đổi 
phân công công việc 
nhà trong hộ gia đình

Các chương trình thu hút sự tham gia của nam giới 
vào những cuộc thảo luận liên quan đến các vấn 
đề về giới đã cho thấy việc ra quyết định chung phổ 
biến hơn và nam giới tham gia nhiều hơn vào việc gia 
đình, ngoài nhiều kết quả phát triển khác tác động 
đến phụ nữ. Cần có thêm bằng chứng về cách thức 
hỗ trợ doanh nhân nữ một cách cụ thể hơn trong các 
chương trình này.

        

MỨC ĐỘ LIÊN 
QUAN    Mức độ liên quan chặt chẽ    Mức độ liên quan vừa phải    Không liên quan

HIỆU QUẢ    Hiệu quả đã được chứng minh
    Ít bằng chứng hoặc bằng chứng 

không thống nhất
    Rất ít bằng chứng hoặc không 

hiệu quả
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Ngoài việc hướng đến đối tượng cụ thể đến 
phụ nữ, các chính sách chung dành cho doanh 
nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cần tính đến với 
các ràng buộc liên quan đến giới khi thiết kế để 
đảm bảo phụ nữ có thể tiếp cận và hưởng lợi 
một cách bình đẳng. Việc tiếp cận các chương 
trình dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và 
vừa có thể không dễ dàng đối với các doanh 
nhân nữ, vì họ phải đối mặt với hạn chế lớn hơn 
về thời gian và khả năng di chuyển và có nguy 
cơ bị quấy rối cao hơn. Để đảm bảo cả nam giới 
và phụ nữ đều có thể tiếp cận một cách bình 
đẳng tất cả các chương trình dành cho doanh 
nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hoạt động tiếp cận 
cộng đồng nên hướng tới phụ nữ, các thủ tục 
đăng ký nên phù hợp với phụ nữ có nhiều hạn 
chế về thời gian hoặc khả năng di chuyển, và giờ 
hoạt động của chương trình phải phù hợp với 

lịch trình của phụ nữ. Ngoài ra, các chương trình 
cần có quy trình rõ ràng để giảm thiểu rủi ro 
quấy rối hoặc bạo lực trên cơ sở giới và một cơ 
chế giải quyết khiếu nại rõ ràng để giải quyết tất 
cả các mối quan ngại. Hơn thế nữa, các chương 
trình giúp tháo gỡ khó khăn về vốn phải được 
thiết kế sao cho giải quyết được vấn đề mất cân 
bằng giới về khả năng thương lượng trong nội 
bộ hộ gia đình và các áp lực quy phạm đối với 
phụ nữ trong việc sử dụng tiền để đáp ứng nhu 
cầu của hộ gia đình hoặc các thành viên khác 
trong gia đình họ. Ví dụ, thông tin tài chính phải 
được giữ bí mật và chỉ doanh nhân nữ mới có 
thể tiếp cận, và các sản phẩm như hỗ trợ bằng 
hiện vật hoặc tiết kiệm cam kết (commitment 
savings) có thể cho phép phụ nữ đảm bảo yếu 
tố đầu nào này sẽ không được sử dụng cho 
những nhu cầu không liên quan.

Danh sách kiểm tra nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng đến 
các chính sách dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa:

 Nội dung của chương trình có phù hợp 
với các doanh nhân nữ không và có 
được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu 
của họ không? 

 Công tác tổ chức thực hiện chương 
trình có gây thêm khó khăn cho phụ 
nữ khi tiếp cận hoặc tham gia chương 
trình không? 

 Các chuẩn mực hoặc định kiến xã hội 
có thể làm giảm khả năng phụ nữ tham 
gia chương trình không, và những rủi ro 
đó có thể được giảm thiểu không? 

 Có biện pháp giảm thiểu để bảo vệ các 
doanh nhân nữ khỏi nguy cơ bị bạo lực 
trên cơ sở giới, quấy rối và phân biệt 
đối xử không? 

 Liệu sự mất cân bằng giới khi thương 
lượng trong nội bộ gia đình có ảnh 
hưởng đến hiệu quả của chương trình 
dành cho doanh nhân nữ không, và liệu 
thiết kế chương trình phù hợp về giới 
có thể khắc phục được những trở ngại 
này không?
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Một chiến lược toàn 
diện và có phối hợp 
chặt chẽ giữa các Bên 
liên quan có thể thúc 
đẩy các chính sách kinh 
doanh bình đẳng hơn 
để mang lại những kết 
quả công bằng hơn.

Cần có một chương trình chính sách toàn diện và tính đến yếu tố 
về giới dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa vì việc giải 
quyết riêng một hạn chế có thể không hiệu quả nếu vẫn còn các 
ràng buộc khác. Ví dụ, một doanh nhân mà có khả năng xác định 
tốt hơn các cơ hội sau khi được tăng cường kỹ năng sẽ chỉ gặt 
hái được lợi ích nếu có thể tìm được nguồn tài chính để thực hiện 
ý tưởng của mình. Ngược lại, một doanh nhân nhận được tài trợ 
sẽ sử dụng tốt hơn nguồn tài trợ đó nếu có kỹ năng tốt về quản lý 
và kinh doanh. Bằng chứng gần đây cho thấy các nhóm can thiệp 
giải quyết nhiều rào cản trong hoạt động kinh doanh của phụ 
nữ, chẳng hạn như các nhóm giải pháp vừa phát triển kỹ năng 
vừa cung cấp tài chính sẽ hoạt động hiệu quả hơn các nhóm giải 
pháp chỉ giải quyết một vấn đề.28 Do đó, hiệu ứng cấp số nhân 
của các biện pháp can thiệp bổ sung có thể cho thấy chi phí tăng 
lên là hợp lý. Khi có nguồn lực hạn chế, việc giải quyết nhiều ràng 
buộc đối với một nhóm ít doanh nghiệp có thể mang lại tác động 
lớn hơn việc giải quyết một hạn chế cho một nhóm nhiều doanh 
nghiệp hơn. Tuy nhiên, một số nguyên nhân cơ bản, chẳng hạn 
như chuẩn mực giới, cần nhiều thời gian mới thay đổi được và có 
thể hạn chế khả năng giải quyết một cách hiệu quả trong ngắn 
hạn các vấn đề liên quan đến một số yếu tố đầu vào nhất định, 
chẳng hạn như thời gian và kỹ năng của bản thân chủ doanh 
nghiệp. Việc thiết kế và hiệu quả dự kiến   của các can thiệp có chi 
phí cao có thể cần được điều chỉnh tùy theo mức độ mà các yếu 
tố đầu vào dự kiến hoặc bổ sung có thể được giải quyết. 

Vì phải hành động trên nhiều khía cạnh, cần đảm bảo phối hợp 
chặt chẽ để đạt được mục tiêu của các chính sách dành cho 
doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đó là mang lại lợi ích công 
bằng cho nam giới và phụ nữ trong những doanh nghiệp có quy 
mô khác nhau. Những can thiệp nhằm giải quyết nhiều thách 
thức khác nhau mà các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa của 
phụ nữ phải đối mặt có thể đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của 
nhiều bộ, ban, ngành. Lý tưởng nhất là có một tổ chức tiên phong 
ở cấp cao có thể thúc đẩy xây dựng và triển khai một chiến lược 
toàn diện, trong đó huy động nhiều bên liên quan tham gia để 
phát triển và tuân thủ một tầm nhìn chung. Mặc dù con đường 
đưa đến kinh doanh bình đẳng còn dài nhưng giá trị nội tại của 
các cơ hội bình đẳng và tiềm năng tăng trưởng kinh tế cho thấy 
đây là một hướng đi đúng đắn. 
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