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ABSTRACT 

This research aims at identifying factors affected the effectiveness of business 
performance of small and medium sized enterprises (SMEs) in Can Tho city. The sample 
size of 389 collected from SMEs in Can Tho city. Descriptive analysis and regression 
analysis used in this research. The results of the study showed that factors of access to 
governmental supporting policies, years in schooling of businessmen, scale of company, 
social relations, and revenue impacted the effectiveness of business activities of SMEs in 
Can Tho city.  

Keywords: factor, effectiveness of activity, small and medium sized enterprises, 
supporting policy 
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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Tp. Cần Thơ. Cỡ 
mẫu được chọn là 389 DNNVV. Phương pháp thống kê mô tả và phân tích hồi qui tuyến 
tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố 
mức độ tiếp cận chính sách hỗ trợ của Chính phủ, trình độ học vấn của chủ doanh 
nghiệp, quy mô doanh nghiệp, các mối quan hệ xã hội của doanh nghiệp và tốc độ tăng 
doanh thu ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của DNNVV ở Tp. Cần Thơ. 

Từ khóa: nhân tố, hiệu quả hoạt động, doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách hỗ trợ 

1 GIỚI THIỆU 

Nói đến DNNVV là nói đến khả năng tạo việc làm và thu nhập, cải thiện kỹ năng 
quản lý doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần kinh doanh và sáng tạo. Đặc biệt, 
DNNVV có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện kỹ năng quản trị doanh nghiệp 
và thúc đẩy đổi mới. Bên cạnh đó, DNNVV còn giúp xây dựng một hệ thống sản 
xuất công nghiệp linh hoạt, với mối liên kết chặt chẽ, khai thác và huy động mọi 
tiềm năng của các địa phương, tạo ra một thị trường cạnh tranh lành mạnh hơn và 
có những tác động lan tỏa tích cực đối với nền kinh tế. Do đó, việc đẩy mạnh công 
tác hỗ trợ phát triển DNNVV được xem là phương tiện có hiệu quả trong việc huy 
động vốn cũng như các nguồn lực khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp 
phần vào sự tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. 

Thành phố Cần Thơ được xác định là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu 
Long với hệ thống kết cấu hạ tầng đã và đang được xây mới, nâng cấp mở rộng 
mang tính chất liên kết vùng, quốc gia, tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư phát 
triển kinh tế - xã hội diễn ra thuận lợi hơn. Tp. Cần Thơ hiện là nơi tập trung số 
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lượng các doanh nghiệp đông nhất ĐBSCL, với hơn 3.125 doanh nghiệp, trong đó 
DNNVV chiếm đến 97%. Trong thời gian qua, mặc dù DNNVV ở Cần Thơ đã có 
nhiều bước phát triển quan trọng, ngày càng giữ vai trò to lớn trong sự phát triển 
kinh tế của thành phố, nhưng thực tế, các DNNVV hiện vẫn còn gặp nhiều khó 
khăn, đặc biệt là những khó khăn mang tính đặc trưng và lâu dài cho các DNNVV 
như về trình độ công nghệ còn lạc hậu, khả năng quản trị doanh nghiệp yếu, việc 
tiếp cận nguồn tín dụng và mặt bằng sản xuất,... Vì thế, bài viết này trình bày thực 
trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng 
đến hiệu quả hoạt động của DNNVV ở Tp. Cần Thơ.  

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm giải quyết hai mục tiêu: (1) Phân tích thực 
trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNVV ở Tp. Cần Thơ; và (2) Xác định 
các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNVV ở 
Tp. Cần Thơ. 

2.2 Phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Các DNNVV (phân loại theo nghị định 56/2009/NĐ-CP) 
trên địa bàn Tp. Cần Thơ đã được thành lập và đi vào hoạt động trên 1 năm tính 
đến thời điểm nghiên cứu.   

Vùng nghiên cứu: Theo Tổng cục Thống kê (2009), hiện có 3.125 doanh nghiệp 
đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tp. Cần Thơ (DNNVV chiếm 
97%). Trong đó, các doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở các quận trung tâm như 
Quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy. Vì vậy, nhóm nghiên cứu chọn các quận 
trên là điểm nghiên cứu trọng tâm. Bên cạnh đó, địa bàn nghiên cứu còn được mở 
rộng sang một số quận, huyện còn lại, chẳng hạn Quận Ô Môn, Thốt Nốt, huyện 
Vĩnh Thạnh, Phong Điền, Cờ Đỏ.  

Thời gian nghiên cứu: Cuộc khảo sát được tiến hành trong khoảng thời gian từ 
06/2010 đến 08/2010. Thu thập số liệu về tình hình hoạt động, hiệu quả hoạt động 
của DNNVV trong hai năm 2008-2009 và dự báo đến hết năm 2010.  

2.3 Phương pháp thu số liệu 

Phương pháp chọn mẫu phân tầng kết hợp với ngẫu nhiên được sử dụng để thu 
thập số liệu sơ cấp, với cỡ mẫu điều tra là 389 DNNVV (> 13% tổng thể) vì thế số 
liệu của nghiên cứu mang tính đại diện cao. Những thông tin điều tra bao gồm: 
thông tin cơ bản về doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động, số lao động, giá trị tài sản 
cố định, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, thời gian hoạt động, tiếp cận chính sách 
hỗ trợ,… Bên cạnh đó, nghiên cứu còn sử dụng một số thông tin thứ cấp từ Cục 
Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư của Tp. Cần Thơ. 

2.4 Phương pháp phân tích 

Nghiên cứu này sử dụng phần mềm SPSS để hỗ trợ phân tích số liệu. Phương pháp 
thống kê mô tả với các chỉ tiêu như số trung bình, tỷ lệ, tần suất, độ lệch chuẩn 
được sử dụng để phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNVV. 
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Phân tích hồi qui tuyến tính đa biến được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh 
hưởng đến hiệu quả hoạt động của DNNVV ở Tp. Cần Thơ.  

Thông qua lược khảo một số nghiên cứu cho thấy, có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng. 
Baard, V.C. và Van den Berg, A. (2004), Ari Kokko và Fredrik Sjöholm (2004), 
Henrik Hansen, John Rand và Finn Tar (2002) đã chỉ ra rằng quy mô doanh nghiệp 
là một trong các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Theo 
các nghiên cứu của Panco, R. và Korn, H. (1999), Henrik Hansen và ctv (2002) thì 
tuổi của một doanh nghiệp là nhân tố ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của một 
doanh nghiệp. Henrik Hansen và ctv (2002), Phan Đình Khôi và ctv (2008) đã cho 
thấy trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ của Chính phủ có 
ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNVV. Bên cạnh đó, 
Nguyễn Quốc Nghi (2010), một lần nữa đã chứng minh mức độ tiếp cận các chính 
sách hỗ trợ Chính phủ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, đồng thời tác giả còn cho thấy mối quan hệ xã hội, tốc độ tăng trưởng doanh 
thu cũng là các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Vì thế, trong 
nghiên cứu này, các nhân tố trên được tác giả đưa vào mô hình phân tích để xác 
định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của DNNVV. Mô hình 
nghiên cứu như sau: 

Y = Bo + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4D4 + B5D5 + B6X6 + ε 

Trong đó: Biến phụ thuộc Y là tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (ROS - return on sales) 
của doanh nghiệp. Các biến X1, X2, X3, D4, D5, X6   là các biến độc lập (biến giải 
thích).  

Bảng 1: Diễn giải các biến độc lập trong mô hình hồi quy tuyến tính 

Biến số Diễn giải Kỳ vọng 

TCCSHT  X1 
Số hình thức hỗ trợ của nhà nước mà doanh nghiệp đã 
từng được tiếp nhận. 

+ 

TUOIDN X2 Số năm hoạt động của doanh nghiệp. + 

HOCVAN  X3 

Trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp. Nhận giá trị 
1 nếu chủ doanh nghiệp có trình độ học vấn trung học 
phổ thông trở xuống; giá trị 2 nếu trình độ là trung 
học chuyên nghiệp; giá trị 3 nếu có trình độ đại 
học.cao đẳng; giá trị 4 nếu có trình độ trên đại học.  

+ 

QUYMO  D4 
Qui mô của doanh nghiệp (Biến giả), nhận giá trị 
bằng 1 nếu là doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa; bằng 0 nếu 
là doanh nghiệp siêu nhỏ. 

+ 

VONXAHOI  D5 

Mối quan hệ xã hội của doanh nghiệp (Biến giả), nhận 
giá trị 1 nếu doanh nghiệp có mối quan hệ tốt với 
Hiệp hội hoặc tổ chức tín dụng và có giá trị 0 nếu 
không có 

+ 

TANGDT X6 Tốc độ tăng doanh thu của doanh nghiệp + 

3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNVV 

Tình hình hoạt động và phát triển của các DNNVV (phân loại theo nghị định 
56/2009/NĐ-CP) ở Tp. Cần Thơ là khá bao quát, do đó, để tìm hiểu rõ hơn về vấn 



Tạp chí Khoa học 2011:19b 122-129    Trường Đại học Cần Thơ 

 125

đề hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá về thực trạng phát triển doanh nghiệp, 
tác giả đã tiến hành thu thập thông tin về các DNNVV trên địa bàn Tp. Cần Thơ 
bằng phiếu điều tra gồm 24 tiêu chí. Tổng số DNNVV được điều tra là 389 doanh 
nghiệp trong tổng thể 3.125 doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Cần Thơ. Số liệu được 
thu thập một cách ngẫu nhiên thuận tiện nhằm đảm bảo tính trung thực và khách 
quan cho cuộc điều tra. 

Kết quả điều tra cho thấy, các doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Cần Thơ chủ yếu hoạt 
động theo loại hình công ty TNHH với 199 doanh nghiệp, chiếm 51,5%; có 153 
DNTN chiếm 39,7% và 33 công ty cổ phần chiếm 8,7% trong tổng số 385 doanh 
nghiệp được phỏng vấn. Về lĩnh vực kinh doanh thì hầu hết các doanh nghiệp trong 
mẫu điều tra hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, chiếm đến 58,1%, có 
36,1% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, số ít còn lại 
là nông – lâm – thủy sản. Kết quả điều tra còn cho thấy các doanh nghiệp trên địa 
bàn Tp. Cần Thơ còn khá trẻ, với số năm hoạt động trung bình là 4,95 năm. Điều 
này cũng dễ hiểu vì trong vài năm trở lại đây, Cần Thơ được nâng cấp cả về cơ sở 
hạ tầng, vị thế và nhiều điều kiện khác, tạo nền tảng thuận lợi cho việc phát triển 
kinh tế, do đó nhiều doanh nghiệp ra đời. Tuy nhiên, đô lệch chuẩn khá lớn (4,56) 
chứng tỏ có sự chênh lệch cao trong số năm hoạt động của các doanh nghiệp ở Tp. 
Cần Thơ, cụ thể doanh nghiệp lâu năm nhất đã hoạt động được 34 năm, và doanh 
nghiệp trẻ nhất là 1 năm.  

Về quy mô doanh nghiệp, nếu chỉ căn cứ vào số lượng lao động được định nghĩa 
trong nghị định 56/2009/NĐ-CP thì các doanh nghiệp tập trung chủ yếu trên địa 
bàn Tp. Cần Thơ là loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ, cụ thể có 207 doanh nghiệp 
có số lượng lao động dưới 10 người (chiếm 54%); 166 doanh nghiệp có số lượng 
lao động từ 10 đến 99 người (chiếm 43%). Các doanh nghiệp có số lượng lao động 
theo quy mô loại vừa không đáng kể, có 7 doanh nghiệp số lượng lao động từ 100 
đến 199 người, có 5 doanh nghiệp số lượng lao động từ 200 đến 300 người. Bên 
cạnh đó, số lượng lao động trung bình của các doanh nghiệp khoảng 18 người, 
trong đó có cả những doanh nghiệp chỉ hoạt động với 2 lao động, các con số này là 
khá thấp so với tiêu chí lao động của DNNVV trong Nghị định 56/2009/NĐ-CP 
của Chính phủ. 

Theo kết quả điều tra về trình độ học vấn, có đến hơn 2/3 chủ doanh nghiệp đã 
được qua đào tạo, trong đó có 57,6% chủ doanh nghiệp có trình độ đại học – cao 
đẳng và 16,2% đã qua đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Nhìn chung, trình độ học 
vấn của chủ doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu là khá cao, điều này cho thấy một 
nền tảng thuận lợi giúp chủ doanh nghiệp đạt được hiệu quả quản lý cao hơn cũng 
như tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật và thông tin một cách tốt hơn.  

Kết quả nghiên cứu còn cho thấy tỷ lệ lao động nữ bình quân ở các DNNVV ở Tp. 
Cần Thơ là 31,2%, chiếm khoảng 1/3 tổng số lao động của doanh nghiệp. Việc sử 
dụng nhiều lao động nữ ở các doanh nghiệp được nhà nước khuyến khích bằng 
nhiều chính sách ưu đãi, chẳng hạn việc vay vốn của các doanh nghiệp có nhiều 
lao động nữ sẽ dễ dàng hơn các doanh nghiệp khác. Ngoài ra, theo kết quả nghiên 
cứu từ 389 DNNVV ở Tp. Cần Thơ, trung bình có 58% lao động hành chính, quản 
lý có trình độ đại học – cao đẳng, 42% lao động sản xuất kinh doanh đã qua đào 
tạo nghề. Như vậy, có thể nói chất lượng lao động ở các doanh nghiệp trong mẫu 
nghiên cứu là khá cao so với mặt bằng chung của cả nước (khoảng 34%). Thêm 
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vào đó, chất lượng cuộc sống của người lao động ở Tp. Cần Thơ đã dần được cải 
thiện đáng kể, thu nhập bình quân năm 2009 của lao động ở các DNNVV trong 
mẫu khảo sát là 25.390.000 đồng/năm. 

Xét về quy mô vốn, kết quả điều tra còn cho thấy tổng nguồn vốn trung bình của 
các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu chỉ nằm trong khoảng 4,2 tỷ đồng, trong 
đó, tài sản cố định là 1,3 tỷ đồng. Như vậy, xét về cả quy mô lao động lẫn quy mô 
về vốn thì các doanh nghiệp trên địa bàn của Tp. Cần Thơ đều có quy mô khá nhỏ 
so với mặt bằng chung của cả nước, các doanh nghiệp chủ yếu chỉ tập trung vào 
loại hình siêu nhỏ và nhỏ.  

Ngoài ra, các DNNVV ở Tp. Cần Thơ chủ yếu dựa vào nguồn vốn tự có. Từ kết 
quả điều tra cho thấy, phần lớn doanh nghiệp đều trả lời sử dụng vốn chủ sở hữu là 
chủ yếu, cụ thể các DNNVV sử dụng trung bình 73,2% vốn tự có cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh, các khoản còn lại huy động từ các nguồn khác bên ngoài. Các 
nguồn vay khác tồn tại dưới nhiều hình thức, bao gồm vay ngân hàng, vay cá nhân, 
tín dụng thương mại,... Trong số các hình thức vay thì vay ngân hàng chiếm tỷ lệ 
cao nhất, có 48,33% doanh nghiệp trong tống số mẫu nghiên cứu đã thực hiện việc 
huy động vốn bằng cách vay ngân hàng, 24,42% có từ các khoản tín dụng thương 
mại của nhà cung cấp và 7,97% là vay cá nhân. Đặc biệt, các khoản vay ngân hàng 
trung bình chiếm đến 15,59% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp, điều này cho thấy 
tầm quan trọng của nguồn vốn vay từ các ngân hàng trong việc hỗ trợ tín dụng cho 
các DNNVV ở Tp. Cần Thơ.  

Phần lớn các doanh nghiệp đều có doanh thu trong năm 2009 tăng so với 2008, với 
tỷ lệ tăng chiếm 62%; doanh thu giảm chiếm 16%; doanh thu không thay đổi 
chiếm 22% trong tổng doanh nghiệp được điều tra. Ngoài ra, tốc độ tăng lợi nhuận 
của các DNNVV ở Tp. Cần Thơ cũng khá cân bằng với tốc độ tăng doanh thu. Có 
57,1% doanh nghiệp có lợi nhuận năm 2009 tăng so với năm 2008 và chỉ có 19% 
doanh nghiệp có lợi nhuận giảm. Qua đây ta thấy có một sự tăng trưởng nhất quán 
giữa doanh thu và lợi nhuận hoạt động năm 2009 của DNNVV ở Tp. Cần Thơ, đây 
là một yếu tố đặc biệt cần thiết cho các công ty cổ phần trong việc thu hút các nhà 
đầu tư.  

Bảng 2: Mô tả đặc trưng của các DNNVV trong mẫu khảo sát 

Tiêu chí Trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất Độ lệch chuẩn 

Tuổi của doanh nghiệp (năm) 4,95 34,00 1,00 4,54 
Tổng số lao động (người) 16,97 300,00 2,00 30,38 
Tổng tài sản (triệu đồng) 4.136,85 50.000,00 20,00 7.219,80 
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu 0,81 16,45 0,00 1,55 
Doanh thu (triệu đồng) 6.555,12 196.189,00 11,00 103.475,13 
Lợi nhuận (triệu đồng) 434,20 21.281,00 -500,00 1.369,73 
Vòng quay tổng tài sản 2,48 39,24 0,02 4,57 
Tỷ suất lợi nhuận (%) 13,00 139,00 -83,00 23,00 

Nguồn: Kết quả điều tra trực tiếp của tác giả, năm 2010 

Thêm vào đó, tỷ suất lợi nhuận trung bình của các DNNVV trong mẫu nghiên cứu 
đạt mức 13%, độ lệch chuẩn 23% là khá cao chứng tỏ có sự chênh lệch đáng kể về 
tỷ suất lợi nhuận của các DNNVV, hay nói cách khác hiệu quả hoạt động của các 
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doanh nghiệp là không đồng đều. Ngoài ra, tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) 
trung bình của các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát là 0,81 < 1 có thể cho thấy 
rằng doanh nghiệp ít phụ thuộc vào hình thức huy động vốn bằng cách vay nợ, tuy 
nhiên, điều này cũng có thể chứng tỏ doanh nghiệp chưa biết cách vay nợ để kinh 
doanh và khai thác lợi ích của hiệu quả tiết kiệm thuế. Một điều đáng lưu ý khác là 
vòng quay tổng tài sản bình quân của các DNNVV trong mẫu khảo sát là khá cao 
(2,48) cho thấy hiệu quả trong việc sử dụng toàn bộ tổng tài sản của doanh nghiệp 
là tốt. 

Có thể nói, mặc dù bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng toàn cầu và sự mất cân đối 
của môi trường vĩ mô, song vẫn thấy được những nỗ lực đáng kể của các DNNVV 
ở Tp. Cần Thơ trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp cũng như đóng góp 
vào sự khôi phục kinh tế cho thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình phục hồi và 
phát triển kinh tế, các DNNVV thực sự cũng gặp phải không ít khó khăn, chẳng 
hạn tình hình mở rộng đầu tư và xúc tiến thị trường của các DNNVV ở Tp. Cần 
Thơ vẫn còn gặp nhiều hạn chế, cụ thể chỉ có khoảng 1/3 doanh nghiệp có thực 
hiện hoạt động này trong năm 2009, ngoài ra còn là vấn đề thiếu thông tin, bao 
gồm thông tin về thị trường, về cạnh tranh, về các chính sách hỗ trợ của nhà nước 
cho DNNVV,... 

3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DNNVV 

Kết quả phân tích mô hình hồi quy tuyến tính như sau: (1) Mức ý nghĩa quan sát 
Sig. rất nhỏ (Sig. = 0,00) cho thấy mức độ an toàn bác bỏ giả thuyết Ho, có nghĩa 
là tồn tại mối quan hệ tuyến tính giữa hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp (đo lường bằng tỷ suất lợi nhuận) với ít nhất một trong các yếu tố là biến 
độc lập, như vậy mô hình hồi qui tuyến tính được đưa ra phù hợp với dữ liệu; (2) 
Giá trị R2 điều chỉnh nhỏ hơn R2, nên sử dụng nó để đánh giá mô hình là phù hợp 
hơn và nó không thổi phồng mức độ phù hợp của mô hình, như vậy R2 điều chỉnh 
= 0,60 có nghĩa là 60% ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp có thể được giải thích từ mối tương quan tuyến tính giữa tỷ suất lợi nhuận 
của DNNVV ở Tp. Cần Thơ với các biến độc lập được đưa vào mô hình. Hệ số 
Durbin-Watson của mô hình là 1,916, chứng tỏ mô hình không có hiện tượng tự 
tương quan (Mai Văn Nam, 2008). Bên cạnh đó, độ phóng đại phương sai (VIF) 
của các biến trong mô hình nhỏ hơn nhiều so với 10 nên ta kết luận các biến đưa 
vào mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến (Mai Văn Nam, 2008). 

Bảng 3: Kết quả phân tích mô hình hồi qui tuyến tính 

Tiêu chí Hệ số (B) Hệ số (Beta) Mức ý nghĩa (Sig.) VIF 

Hằng số  -0,198  0,000  
TCCSHT  X1 0,040 0,321 0,000 1,145
TUOIDN X2 0,004 0,131 0,005 1,056
HOCVAN  X3 0,060 0,370 0,000 1,240
QUYMO  D4 0,030 0,110 0,018 1,058
VONXAHOI  D5 0,049 0,142 0,002 1,059
TANGDT X6 0,042 0,097 0,034 1,025

Hệ số Sig.F 0,000 
Hệ số R2 hiệu chỉnh 46,10 

Hệ số Durbin-Watson 1,916 
Nguồn: Số liệu điều tra trực tiếp, 2010 
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Trong số 6 biến được đưa vào mô hình thì cả 6 biến đều giải thích được cho sự 
thay đổi của hiệu quả kinh doanh của các DNNVV. Trong đó, biến TCCSHT (số 
hình thức hỗ trợ của nhà nước mà doanh nghiệp đã từng được tiếp nhận) có ảnh 
hưởng tích cực đến hiệu quả kinh doanh của DNNVV, cho thấy mức độ quan trọng 
của yếu tố này đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là rất lớn, 
điều này hoàn toàn phù hợp với lập luận mà tác giả đã đưa ra ban đầu. Thực vậy, 
để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra được hiệu quả và thuận 
lợi thì doanh nghiệp ngoài việc phải tận dụng được những tài nguyên vốn có bao 
gồm nhân lực, vật lực, tài lực thì điều quan trọng khác chính là phải biết khai thác 
những trợ giúp cần thiết mà nhà nước đã đề ra trong các chính sách hỗ trợ phát 
triển DNNVV, việc doanh nghiệp càng khai thác được nhiều hình thức hỗ trợ của 
nhà nước có liên quan đến hoạt động của mình thì doanh nghiệp càng có thể dễ 
dàng nâng cao năng lực cũng như nguồn lực cho hoạt động của doanh nghiệp phát 
triển thuận lợi hơn. 

Bên cạnh sự tác động của việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước thì biến 
TUOI (số năm hoạt động của doanh nghiệp) cũng là một nhân tố quan trọng ảnh 
hưởng thuận chiều đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Các DNNVV đã 
hoạt động lâu năm có thể tích tụ được nhiều vốn để tài trợ cho hoạt động kinh 
doanh cũng như các dự án đầu tư mới của mình. Đồng thời, do đã hoạt động được 
trong một thời gian dài nên những doanh nghiệp này thường có nhiều kinh nghiệm, 
đã tạo được uy tín và mối quan hệ sâu rộng ngoài xã hội với các doanh nghiệp 
khác hoặc với các ngân hàng thương mại, do đó dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn 
cũng như thông tin có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp mình, vì vậy hiệu 
quả hoạt động cũng cao. 

Biến HOCVAN (trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp) cũng có tương quan 
thuận đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Khi trình độ học vấn càng cao, 
các chủ doanh nghiệp càng có khả năng tiếp cận các phương thức khoa học quản lý 
hiện đại giúp công ty phát triển hơn và có nhiều cơ hội hơn, đồng thời có mối quan 
hệ rộng hơn, thông hiểu về các thể chế, quy định chính sách nhiều hơn. Hệ số của 
nhân tố QUYMO (qui mô doanh nghiệp) mang dấu dương (+) cho thấy doanh 
nghiệp nhỏ hoặc vừa có hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt hơn doanh nghiệp siêu 
nhỏ. Nguyên nhân là do doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa có điều kiện về vốn, lao động 
tốt hơn, quy mô thị trường cũng rộng hơn nên góp phần hỗ trợ khá tốt cho hoạt 
động kinh doanh. Đồng thời khi có sự gia tăng về quy mô sẽ giúp cho các doanh 
nghiệp có thể gia tăng sản xuất đáp ứng kịp thời lượng cầu khi có sự thiếu hụt 
lượng cung trên thị trường và vì vậy sẽ làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho các 
doanh nghiệp. 

Tương tự, biến VONXAHOI (mối quan hệ xã hội của doanh nghiệp) cũng có hệ số 
dương với hiệu quả hoạt động của DNNVV. Điều này chứng tỏ các mối quan hệ 
ngoài xã hội cũng tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
Khi chủ doanh nghiệp có mối quan hệ với Hiệp hội, tổ chức tín dụng sẽ làm tăng 
uy tín của doanh nghiệp mình, tăng khả năng tiếp cận các thông tin liên quan như 
về thị trường, công nghệ, lao động, chính sách,… Đồng thời, khi gặp khó khăn 
trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp này có thể tương trợ lẫn nhau thông 
qua việc trợ giúp về vốn, cơ sở vật chất, chuyển giao công nghệ. Sự ảnh hưởng 
thuận chiều của biến TANG.DT (tốc độ tăng doanh thu của doanh nghiệp) cho 
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thấy các doanh nghiệp có tốc độ tăng doanh thu tốt hơn thì hiệu quả sản xuất kinh 
doanh cũng cao hơn. Vì tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp thể hiện 
được tiềm lực kinh tế, sự ổn định của doanh nghiệp và mức tăng trưởng của doanh 
nghiệp. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế. 

Tóm lại, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng bên cạnh sự tác động từ môi trường bên 
trong doanh nghiệp thì mức độ được nhận hỗ trợ từ phía nhà nước cũng là một 
nhân tố hết sức quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của 
DNNVV ở Cần Thơ. Do đó, vấn đề thiết yếu hiện nay chính là làm thế nào để tăng 
cường khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho các DNNVV ở 
Cần Thơ, từ đó đẩy mạnh được hiệu quả trong công tác hỗ trợ DNNVV của       
nhà nước.  

4 KẾT LUẬN 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa với mức độ đầu tư không lớn, linh hoạt, rất phù hợp cho 
phát triển kinh tế dân doanh. DNNVV là phương thức phù hợp và hữu hiệu để huy 
động nguồn lực từ dân cho phát triển kinh tế. Riêng đối với Tp. Cần Thơ, sự phát 
triển của các DNNVV hiện tại chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu về phát triển 
kinh tế - xã hội, các DNNVV thường hoạt động với mục tiêu hướng nội, trong 
phạm vi không gian nhỏ bé, năng lực cạnh tranh còn yếu kém. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, các nhân tố mức độ tiếp cận chính sách hỗ trợ của Chính phủ, trình độ 
học vấn của chủ doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, các mối quan hệ xã hội của 
doanh nghiệp và tốc độ tăng doanh thu ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh 
doanh của DNNVV. Thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả kỳ vọng các sở ban 
ngành hữu quan và doanh nghiệp sẽ sớm triển khai các chương trình hành động để 
phát triển DNNVV, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  
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