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Trong những năm gần đây, nghiên cứu về quản trị công ty đã nhận được sự quan tâm của các nhà 

nghiên cứu do các vụ bê bối liên quan đến việc lợi dụng quyền hạn của các cấp quản lý trong 

doanh nghiệp kể cả các cáo buộc phạm pháp. Quản trị công ty tốt sẽ góp phần vào sự phát triển 

bền vững của nền kinh tế thông qua việc phân bổ vốn hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng giá trị doanh 

nghiệp. Quản trị công ty tốt hơn có thể làm cho hiệu quả hoạt động của công ty tốt hơn cũng như 

ngăn ngừa các hành vi tước đoạt của cổ đông kiểm soát đối với các cổ đông nhỏ.  

 

Cấu trúc sở hữu là rất quan trọng đối với quản trị doanh nghiệp vì nó là nguồc gốc giải thích các 

mâu thuẫn đại diện. Vai trò và tác động của các loại hình chủ sở hữu doanh nghiệp đến hiệu quả 

và quản trị công ty đã được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới, ngoại trừ vai trò và tác động của 

Công Ty Đầu Tư Vốn Nhà Nước (SOHC). Nghiên cứu này xem xét vai trò của SOHC trong 

quản lý và điều hành các công ty niêm yết có vốn nhà nước tại Việt Nam, so sánh với các chủ sở 

hữu khác trong các công ty có vốn nhà nước (GLCs) và các công ty không có vốn nhà nước 

(non-GLCs). 

Công Ty Đầu Tư Vốn Nhà Nước (SOHC) là một mô hình mới và vai trò của nó chưa được kiểm 

chứng ở nhiều nước. Đặc biệt đối với các nước đang phát triển có môi trường pháp lý yếu kém, 

nghiên cứu về ảnh hưởng của SOHC vẫn chưa được thực hiện. Mặc dù vai trò của SOHC được 

chứng minh hiệu quả ở Singapore, kết quả ở Việt Nam có thể khác. Việt Nam là một quốc gia 

đang phát triển với sự định hướng mạnh từ chính phủ so với định hướng thị trường hoàn chỉnh 

của Singapore. Hiệu quả của mô hình SOHC ở Việt Nam là một vấn đề cần được khảo nghiệm.  

Mối quan hệ trực tiếp giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đã được kiểm tra 

và chứng minh trong nhiều nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên, trong những năm gần đây mối quan 

hệ gián tiếp giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đang được các nhà nghiên 

cứu quan tâm. Cấu trúc sở hữu có vai trò quan trọng trong chiến lược doanh nghiệp và từ đó ảnh 

hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nghiên cứu này nhằm tỉm hiểu tác động của 

các loại hình chủ sở hữu khác nhau đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt tập trung 

vào vai trò của Công Ty Đầu Tư Vốn Nhà Nước. 

Chính sách nắm giữ tiền mặt của công ty có nhiều hàm ý khác nhau, trong đó hàm ý quản trị là 

trọng tâm chính của nghiên cứu này. Vì tiền mặt là một tài sản trung lập, việc nghiên cứu giá trị 

cổ đông qua nắm giữ tiền mặt có thể đóng góp một minh chứng không thiên vị cho quản trị 

doanh nghiệp tốt. Do đó, nghiên cứu này cũng kiểm tra vai trò của SOHC trong quản trị doanh 



nghiệp thông qua sử dụng chính sách nắm giữ tiền mặt và tác động của nó đối với giá trị cổ 

đông. 

Ứng dụng nghiên cứu định lượng trên dữ liệu bảng từ các công ty niêm yết Việt Nam giai đoạn 

2009-2013, nghiên cứu này cho thấy các Công Ty Đầu Tư Vốn Nhà Nước (SOHC) có tác động 

dương đối với hiệu quả hoạt động của công ty và đây là một đóng góp cả lý thuyết và thực 

nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu quản trị công ty. Tương tự các kết quả tìm thấy ở Singapore 

với mô hình Temasek, kết quả nghiên cứu ở Việt Nam chứng minh rằng SOHC là một mô hình 

phù hợp để giảm bớt các vấn đề trong quản trị công ty nhà nước (SOE) bao gồm đa mục tiêu 

mâu thuẫn, can thiệp chính trị và thiếu minh bạch. SOHC là mô hình trong đó các chính phủ 

không trực tiếp quản lý doanh nghiệp như các mô hình truyền thống. Ở Việt Nam, SCIC là 

SOHC đại diện lợi ích của nhà nước trong các các doanh nghiệp trở thành nhà đầu tư chiến lược 

của chính phủ nhằm tạo ra các giá trị tối đa và đem lại lợi nhuận bền vững từ các khoản đầu tư. 

Phân tích tương tác cho thấy sở hữu của SCIC càng chiếm ưu thế hơn, tác động dương của nó 

đối với hiệu quả hoạt động của công ty càng lớn. Việt Nam là một nền kinh tế thị trường vốn 

chưa phát triển cùng với khuôn khổ quản trị doanh nghiệp đang trong quá trình định hình, kết 

quả tìm được về tính hiệu quả của SOHC ở Việt Nam đóng góp sự hiểu biết hơn về vai trò của 

mô hình SOHC trong một môi trường quản trị công ty yếu.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy sở hữu bởi SCIC và sở hữu nước ngoài có quan hệ dương với việc 

nắm giữ tiền mặt. Phát hiện này ủng hộ bằng chứng cho thấy các công ty hoạt động tốt có xu 

hướng nắm giữ nhiều tiền hơn dự đoán vì việc nắm giữ tiền mặt nhiều cho phép các công ty theo 

đuổi các cơ hội đầu tư cũng như giảm nguy cơ khủng hoảng thanh khoản căn cứ vào lý thuyết 

đánh đổi và lý thuyết động cơ dự phòng.  

Sở hữu bởi SCIC và sở hữu nước ngoài, đặc biệt hơn, làm tăng đáng kể giá trị tiền mặt nắm giữ: 

hệ số tương tác giữa biến tiền mặt vượt mức tối ưu với các loại sở hữu này dương và có ý nghĩa 

thống kê. Kết quả cho thấy giá trị của tiền mặt vượt mức tối ưu sẽ được nâng cao và có ý nghĩa 

cả về mặt thống kê và kinh tế trong trường hợp công ty được SCIC hoặc nhà đầu tư nước ngoài 

quản lý. Điều đó chứng minh rằng các công ty hoạt động tốt không chỉ giữ tiền mặt nhiều hơn 

mà còn làm tăng giá trị của tiền mặt vượt mức tối ưu. Sở hữu Nhà nước không phải SCIC, mặt 

khác, được tìm thấy có quan hệ âm với giá trị thị trường của doanh nghiệp trong mối quan hệ 

tương tác với biến tiền mặt vượt mức tối ưu.  

Nghiên cứu này cũng tìm thấy sở hữu nhà nước có tương quan dương với hiệu quả hoạt động của 

công ty. Kết quả này mâu thuẫn với các kết quả khác tìm thấy sở hữu nhà nước gắn liền với hiệu 

suất kém và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp thấp. Kết quả dương này đến từ các đặc quyền cấp 

cho các doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn nhận được nhiều chính 

sách trợ cấp của chính phủ và tận dụng các lợi thế cạnh tranh so với khu vực tư nhân.  

Nghiêu cứu này cũng tìm thấy mối quan hệ giữa sở hữu gia đình, sở hữu nước ngoài với hiệu quả 

hoạt động doanh nghiệp và cung cấp một tham chiếu hiệu quả cho các hoạch định chính sách, 

các nhà đầu tư và các bên liên quan để hình thành cơ chế quản trị công ty hiệu quả ở Việt Nam. 

Do đó, các nhà làm luật có thể tiến hành các điều chỉnh chính sách các quy định quản trị công ty 

tương thích với điều điện của Việt Nam và phù hợp với các thông lệ quốc tế. Kết quả này cũng 

giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp tiến hành hiệu chỉnh, tăng cường quản trị công ty ở mức 



độ doanh nghiệp để đạt được hiệu quả hoạt động công ty tốt hơn. Kết quả cũng giúp cho các đầu 

tư và các bên liên quan hiểu hơn về quản trị công ty của Việt Nam và giúp ích trong việc ra 

quyết định đầu tư, chọn lựa thành viên HĐQT hoặc thay đổi chính sách quản trị công ty.  
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