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ABSTRACT
Survey data collected from 294 private firms in Kien Giang indicates that investment of
the firms depends largely on their owned capital which is mostly created from profits in
previous years. Therefore, an increase in profits is likely to induce more investment of the
firms. Due to limited owned capital, firms also resort to loans from commercial banks. In
addition, the firms rely on the sales growth to make the investment decision. It is obvious
that sales growth mainly depends on internal capacity of the firm such as management
ability and experience, financial capacity, business premises and so forth. Findings from
this study also show a negative relationship between firm size and investment, that is, big
firms are less likely to expand their size than the smaller ones are. Moreover, firms with
higher ability to expand their business premises are less likely to invest in business
expansion due to huge profits from land speculation.
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TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu của đề tài, dựa trên số liệu thu thập được từ 294 doanh nghiệp ngoài
quốc doanh (DNNQD) ở Kiên Giang, cho thấy đầu tư của các doanh nghiệp (DN) phụ
thuộc vào vốn tự có. Vốn tự có thường được tích lũy từ lợi nhuận của những năm trước.
Lợi nhuận của DN càng lớn sẽ tạo điều kiện cho DN tích lũy vốn để đầu tư. Do bị giới
hạn về vốn tự có, đầu tư của các DNNQD lại phụ thuộc vào số tiền vay được từ các ngân
hàng thương mại. Bên cạnh đó, đầu tư của các DNNQD cũng phụ thuộc vào tăng trưởng
của doanh thu trong quá khứ. Tăng trưởng của doanh thu của DN lại phụ thuộc vào
nhiều yếu tố như năng lực nội tại cũng như môi trường kinh doanh. Quy mô của DN cũng
có ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của DN. Các DN có quy mô lớn hơn lại có tốc độ
đầu tư mở rộng quy mô chậm hơn. Ngoài ra, khả năng mở rộng mặt bằng lại có ảnh
hưởng tiêu cực đến lượng đầu tư. Những DN có khả năng mở rộng mặt bằng cao lại đầu
tư ít hơn những DN khác do họ có kiếm được lợi nhuận từ việc đầu cơ đất đai nên không
cần đầu tư mở rộng quy mô.
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