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1. Đặt vấn đề

Luật Doanh nghiệp và Luật 
Doanh nghiệp sửa đổi năm 2005 
đã tạo điều kiện thuận lợi cho khu 
vực doanh nghiệp nói chung và 
đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI) tăng lên nhanh 
chóng và có vai trò đáng kể, thúc 
đẩy tốc độ tăng trưởng của nhiều 
ngành kinh tế. Đặc biệt, doanh 
nghiệp FDI còn là động lực để thúc 
đẩy các ngành thuộc công nghiệp 
chế biến, chế tạo trong nước, làm 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng tích cực và góp phần giải 
quyết có hiệu quả nhiều vấn đề xã 
hội và hội nhập kinh tế quốc tế, trở 
thành một bộ phận quan trọng của 
nền kinh tế, năm 2013 các doanh 
nghiệp FDI chiếm tới 45,4% tổng 
lợi nhuận và 30,5% tổng số nộp 

ngân sách nhà nước của toàn bộ 
khu vực doanh nghiệp.  Đồng thời, 
khu vực doanh nghiệp FDI còn 
đóng góp tỷ trọng ngày càng vào 
GDP. Năm 1995 tỷ lệ đóng góp 
vào GDP của khu vực FDI chỉ đạt 
6,3%, tăng lên 15,2% năm 2000 và 
19,6% năm 2013.
2. Doanh nghiệp FDI tăng 
trưởng nhanh về số lượng

Theo số liệu thống kê, chỉ trong 
vòng 13 năm doanh nghiệp FDI 
của VN đã có bước tăng trưởng rất 
ngoạn mục và khá ổn định ở hầu hết 
các lĩnh vực. Nếu như năm 2000 cả 
nước có 1.525 doanh nghiệp FDI 
đang hoạt động thì đến năm 2013 
trên phạm vi toàn quốc thời điểm 
31/12/2013 là 9.093 doanh nghiệp, 
gấp 6 lần năm 2000, bình quân giai 

đoạn 2000-2013 mỗi năm tăng xấp 
xỉ 16%. 

Nghiên cứu cho thấy loại hình 
doanh nghiệp 100% vốn nước 
ngoài năm 2000 mới có 854 doanh 
nghiệp nhưng đến 2013 đã là 7.543 
doanh nghiệp (chiếm 83% toàn bộ 
doanh nghiệp FDI), gấp 8,8 lần 
năm 2000, bình quân giai đoạn 
2000 - 2013 mỗi năm tăng xấp xỉ 
20%. Doanh nghiệp liên doanh năm 
2000 là 671 doanh nghiệp và đến 
năm 2013 đã là 1.550 doanh nghiệp 
(chiếm 17% số doanh nghiệp FDI), 
gấp 2,3 lần năm 2000, bình quân 
giai đoạn 2000-2013 mỗi năm tăng 
7,2%. 

Xét theo ngành sản xuất kinh 
doanh, điểm dễ nhận thấy số doanh 
nghiệp FDI đang hoạt động thuộc 
khu vực công nghiệp và xây dựng 

Thực trạng sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

tại Việt Nam giai đoạn 2000-2013
ThS. Khổng Văn Thắng 
Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Trong những năm qua, đầu tư nước ngoài đã góp phần quan trọng vào 
việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực đẩy nhanh tốc độ tăng 
trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, 

chủ động trong hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới đối với nước ta. Tuy nhiên, 
thực trạng thu hút FDI của VN còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, hiệu quả sử 
dụng chưa cao, việc phân bổ nguồn vốn đầu tư còn chưa hợp lý. Vì vậy, việc lựa 
chọn những giải pháp thu hút và sử dụng FDI hợp lí sẽ giúp nền kinh tế - xã hội 
nước ta phát triển ngày càng nhanh, mạnh. Bài báo, sử dụng phương pháp thống 
kê mô tả để đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp FDI nước ta trong 
13 năm qua, phát hiện những hạn chế của lĩnh vực này và đề xuất một số giải pháp 
nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư FDI trong tương lai.

Từ khóa:  Đầu  tư  trực  tiếp,  doanh  nghiệp,   cơ  cấu  đầu  tư,  tăng  trưởng 
kinh tế. 
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hiện chiếm tỷ lệ cao nhất với 73%. 
Nếu như năm 2000 khu vực công 
nghiệp - xây dựng cả nước có 1.101 
doanh nghiệp, đến năm 2013 đã 
tăng lên 6.629 doanh nghiệp hoạt 
động ở lĩnh vực này, bình quân giai 
đoạn này doanh nghiệp công nghiệp 
và xây dựng tăng 16,1% (trong đó, 
riêng ngành công nghiệp năm 2000 
đã có 1.058 doanh nghiệp, đến năm 
2013 doanh nghiệp công nghiệp 
đã lên đến 6.038 doanh nghiệp, 
chiếm 66,4%, bình quân giai đoạn 
này doanh nghiệp công nghiệp 
tăng 15,6%). Tiếp đến là khu vực 
dịch vụ, năm 2000 cả nước mới có 
382 doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực dịch vụ, đến năm 2013 cả 
nước đã có 2.341 doanh nghiệp 
hoạt động ở lĩnh vực này, chiếm  
25,7%, bình quân giai đoạn 2000-
2013 khu vực này tăng 16,3%, cao 
hơn lĩnh vực công nghiệp cũng giai 
đoạn này 0,7%. Trong khi đó, số 
doanh nghiệp FDI hoạt động trong 
khu vực nông, lâm nghiệp và thủy 
sản lại có mức tăng thấp nhất so với 
cả 3 ngành sản xuất (Công nghiệp 
– xây dựng; dịch vụ và nông, lâm, 
thủy sản), bình quân giai đoạn này 
chỉ tăng 9,4%, năm 2000 có 42 
doanh nghiệp thì đến năm 2013 số 
doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực 
nông, lâm nghiệp và thuỷ sản mới 
có 123 doanh nghiệp, chiếm 1,4%. 
Điều này cho thấy vẫn còn quá ít 
doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực 
mà VN có khá nhiều tiềm năng về 
lĩnh vực này.
3. Lao động việc làm và thu 
nhập của người lao động trong 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài ngày càng tăng cao

Lao động làm việc trong các 
doanh nghiệp FDI tại thời điểm 
31/12 năm 2000 có 407.565 người 
với mức thu nhập bình quân 19 
triệu đồng/người/năm thì đến thời 

điểm này của năm 2013 đã tăng lên 
đến trên 3.222.538 người, gấp gần 
8 lần so với năm 2000 và thu thập 
bình quân của người lao động cũng 
đã tăng lên và đạt 78,6 triệu đồng/
người/năm, trong đó doanh nghiệp 
100% vốn nước ngoài năm 2000 là 
285.975 người, chiếm 70,2%, thu 
nhập bình quân đạt 15,2 triệu đồng/
người/ năm, đến năm 2013 đã là 
2.964.438 người, chiếm 92%, tốc 
độ tăng bình quân giai đoạn này là 
18,8%/năm và thu nhập bình quân 
cũng đã đạt đến 74,3 triệu đồng/
người/năm; doanh nghiệp liên 
doanh với nước ngoài năm 2000 
là 121.590 người, chiếm 29,8%, 
thu nhập bình quân đạt 29,4 triệu 
đồng/người/năm, đến năm 2013 
thu hút được 258.101 người và 
chỉ còn chiếm 8%, bình quân mỗi 
năm thu hút thêm 216,5 nghìn lao 
động, góp phần đáng kể vào giải 
quyết việc làm của nền kinh tế và 
thu nhập bình quân cũng lên đến 
128,6 triệu đồng/người/năm. Khu 
vực công nghiệp và xây dựng của 
các doanh nghiệp FDI hiện thu hút 
lao động đạt tỷ lệ cao nhất với 91% 
và hiện thu hút được 2.932.232 
người, thu nhập bình quân năm 
2000 là 17 triệu đồng/người/năm 
đến năm 2013 lao động làm việc 
trong lĩnh vực công nghiệp – xây 
dựng đã có thu nhập bình quân đạt 
68,9 triệu đồng/người/năm (riêng 
ngành công nghiệp lực lượng lao 
động hiện chiếm đến 90,2% tổng 
lao động toàn khối doanh nghiệp 
FDI và thu hút được 2.908.311 
người, thu nhập bình năm 2000 
là 17 triệu đồng/ người/ năm, đến 
2013 cũng đã lên đến 68,4 triệu 
đồng/người/năm). Lĩnh vực nông, 
lâm nghiệp và thuỷ sản tuy tiềm 
năng rất lớn song thu hút lao động 
lại khá thấp, năm 2000 có 3.902 lao 
động, thu nhập bình quân đạt 15,8 

triệu đồng/người/năm, đến năm 
2013 lĩnh vực này thu hút được 
9.813 lao động, tăng bình quân giai 
đoạn 2000-2013 là 8%/năm, thấp 
hơn tốc độ tăng về số lượng doanh 
nghiệp là 1,4%, song thu nhập bình 
quân cũng mới chỉ đạt mức 71 
triệu đồng/người/năm. Riêng lĩnh 
vực dịch vụ, thu hút lực lượng lao 
động cho nền kinh tế nước ta có 
mức tăng là khá mạnh, năm 2000 
cả nước mới có 37.293 lao động 
làm việc ở lĩnh vực này với mức 
thu nhập bình quân đạt 43,8 triệu 
đồng/người/năm, đến 2013 số lao 
động làm việc trong ngành dịch 
vụ đã là 280.494 người, tăng bình 
quân giai đoạn này lên đến 18,3%/
năm và thu nhập bình quân đạt cao 
nhất trong các ngành kinh tế đạt 
đến 180,4 triệu đồng/người/năm.
4. Quy mô và kết quả kinh 
doanh của các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài tại Vn 
ngày càng lớn mạnh

Tổng nguồn vốn của khu vực 
doanh nghiệp FDI sử dụng vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh thời 
điểm 31/12/2013 là 3.411 nghìn 
tỷ đồng, gấp 14,2 lần năm 2000, 
bình quân giai đoạn 2000-2013 
tăng 24,7%/năm. Trong đó, vốn 
của doanh nghiệp 100% vốn đầu 
tư nước ngoài năm 2000 là 89.062 
tỷ đồng, đến năm 2013 lên đến 
2.663,358 nghìn tỷ đồng, tăng bình 
quân 32,7%/năm. Xét theo ngành 
kinh doanh vốn FDI đầu tư vào 
khu vực công nghiệp và xây dựng 
năm 2000 có 162.618 tỷ đồng, 
chiếm 67,7% tổng nguồn vốn, 
đến năm 2013 nguồn vốn của khu 
vực công nghiệp xây dựng đã là 
1.883.151 tỷ đồng, chiếm 55,2%, 
và tăng bình quân giai đoạn này 
là 22,6%/năm (riêng công nghiệp 
năm 2000 là 161.425 tỷ đồng, 
chiếm 67,2% đến năm 2013 nguồn 
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vốn đã là 1.845.148 tỷ đồng, chiếm 
54,1%, tăng bình quân 22,5%/
năm); tiếp đến là khu vực dịch vụ, 
năm 2000 là 76.131 tỷ đồng, chiếm 
31,7%, đến năm 2013 nguồn vốn 
đã là 1.518.419 tỷ đồng và chiếm 
44,5%, tăng bình quân giai đoạn 
này là 28,3%/năm. Khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản nguồn vốn 
đầu tư năm 2000 là 1.486 tỷ đồng, 
chiếm 0,62%, đến năm 2013 nguồn 
vốn đầu tư vào khu vực này đã lên 
đến 9.779 tỷ đồng, chiếm 0,3%, 
mức tăng nguồn vốn đầu tư giai 
đoạn 2000-2013 của khu vực này 
là 17%/năm. Chỉ số quay vòng vốn 
(tính bằng doanh thu trên vốn) của 
khu vực FDI cao hơn các khu vực 
còn lại, chỉ số này của khu vực FDI 
năm 2013 đạt 0,9 lần (năm 2000 
là 0,7 lần), trong khi khu vực DN 
ngoài nhà nước là 0,7 lần và thấp 
nhất là các DNNN chỉ có 0,5 lần. 
Hiệu suất sinh lợi trên vốn và trên 
doanh thu của khu vực FDI cao 
hơn nhiều so với các khu vực còn 
lại, cụ thể hiệu suất sinh lời trên 
vốn và trên doanh thu của khu vực 
FDI năm 2013 đạt 7,3% và 7,9% 
trong khi khu vực DNNN đạt 3,2% 
và 6%, thấp nhất là khu vực DN 
ngoài nhà nước với 0,8% và 1,2%. 
Thu nhập bình quân một lao động 
một tháng năm 2013 đạt 6,6 triệu 
đồng, thấp hơn mức 9,6 triệu đồng 
của khu vực DNNN, nhưng cao 
hơn mức 5,1 triệu đồng của khu 
vực DN ngoài nhà nước.

Về tài sản cố định (TSCĐ) và 
đầu tư dài hạn năm 2000 cả nước 
có 148.015 tỷ đồng, đến năm 2013 
đã là 1.437.727 tỷ đồng, tăng bình 
quân giai đoạn này là 20,9%/năm. 
Xét theo loại hình doanh nghiệp 
thì doanh nghiệp 100% vốn nước 
ngoài năm 2000 là 44.986 tỷ đồng, 
chiếm 30,4%, đến năm 2013 tổng 
tài sản và đầu tư dài hạn của doanh 

nghiệp 100% vốn nước ngoài đã là 
1.033.948 tỷ đồng, chiếm 71,9%, 
tổng mức TSCĐ và đầu tư dài 
hạn, tăng bình quân là 29,9%/năm. 
Doanh nghiệp liên doanh, năm 
2000 tổng TSCĐ và đầu tư dài hạn 
có 103.029 tỷ đồng, chiếm 69,6%, 
đến năm 2013 là 403.779 tỷ đồng 
và chỉ còn chiếm 28% tổng TSCĐ 
và đầu tư dài hạn, bình quân giai 
đoạn này TSCĐ và đầu tư dài hạn 
của loại hình doanh nghiệp liên 
doanh tăng là 12,1%/năm. Chia 
theo ngành kinh tế ta thấy ngành 
nông, lâm nghiệp và thủy sản là 
có mức đầu tư TSCĐ và đầu tư dài 
hạn thấp nhất, bình quân chỉ đạt 
11,7%/năm, cụ thể là năm 2000 
có 1.080 tỷ đồng, đến năm 2013 
mới là 4.096 tỷ đồng. Ngành công 
nghiệp xây dựng thì có mức tăng 
cao hơn, năm 2000 có 102.783 tỷ 
đồng, đến năm 2013 là 961.859 tỷ 
đồng, tăng bình quân 20,5%/năm 
(trong đó riêng ngành công nghiệp 
năm 2000 có 102.338 tỷ đồng, 
đến năm 2013 đã là 951.064 tỷ 
đồng, tăng bình quân 20,4%/năm). 
Ngành dịch vụ tuy mức vốn đầu tư 
chưa phải là lớn nhất nhưng lại có 
mức đầu tư tăng nhanh nhất, bình 
quân giai đoạn này tăng tới 21,8%/
năm, cụ thể năm 2000 có 44.152 tỷ 
đồng, đến năm 2013 con số này đã 
lên đến 471.772 tỷ đồng.

Doanh thu thuần năm 2013 của 
khu vực doanh nghiệp FDI là 3.138 
nghìn tỷ đồng, gấp 19,4 lần năm 
2000, bình quân giai đoạn 2000-
2013 tăng 25,3%/năm. Trong đó, 
khu vực doanh nghiệp 100% vốn 
nước ngoài năm 2000 mới chỉ đạt 
59.400 tỷ đồng, đến năm 2013 
doanh thu thuần đạt 2.503,46 nghìn 
tỷ đồng, tăng bình quân 21,7%/
năm; doanh nghiệp liên doanh 
năm 2000 cũng mới có doanh thu 
là 102.557 tỷ đồng đến năm 2013 

cũng đã là 634.770 tỷ đồng, tăng 
bình quân 8,8%/năm. Xét theo khu 
vực, khu vực công nghiệp và xây 
dựng có số doanh thu đạt cao nhất, 
năm 2000 doanh thu đạt 144.860 tỷ 
đồng, chiếm 89,4%, đến năm 2013 
doanh thu ngành công nghiệp xây 
dựng đã đạt 2.557.001 tỷ đồng, 
chiếm 81,5%, (Trong đó, riêng 
ngành công nghiệp năm 2000 
doanh thu đạt 144.076 tỷ đồng, 
chiếm 88,9%, đến năm 2013 doanh 
thu của ngành này đã đạt 2.521.443 
tỷ đồng, chiếm 80,3%, doanh thu 
lĩnh vực này tăng bình quân giai 
đoạn 2000-2013 là 16,4%/năm); 
tiếp đến là khu vực dịch vụ, năm 
2000 doanh thu đạt 16.591 tỷ đồng, 
chiếm 10,24%, đến năm 2013 
doanh thu lĩnh vực này đạt 571.741 
tỷ đồng, chiếm 18,2% và thấp 
nhất là khu vực nông, lâm nghiệp 
và thủy sản, năm 2000 đạt 506 tỷ 
đồng, chiếm 0,31% đến năm 2013 
doanh thu đạt 9.487 tỷ đồng và 
cũng chỉ chiếm 0,3%.

Lợi nhuận trước thuế của khối 
doanh nghiệp FDI năm 2000 cả 
nước đạt 21.879 tỷ đồng, đến năm 
2013 lợi nhuận trước thuế của 
khu vực FDI đã đạt 247.843 tỷ 
đồng,  gấp 11,5 lần năm 2000, bình 
quân giai đoạn 2000-2013 tăng 
11,5%/năm. Xét theo loại hình 
doanh nghiệp, doanh nghiệp 100% 
vốn nước ngoài năm 2000 lợi 
nhuận trước thuế đạt 178 tỷ đồng, 
đến năm 2013 lợi nhuận trước thuế 
đạt 194.965 tỷ đồng, tăng bình 
quân giai đoạn này là 33,2%/năm; 
doanh nghiệp liên doanh lợi nhuận 
trước thuế năm 2000 đạt 21.719 
tỷ đồng, đến năm 2013 đạt 52.887 
tỷ đồng. Chia theo ngành sản xuất 
kinh doanh doanh, nghiệp FDI 
hoạt động lĩnh vực công nghiệp 
xây dựng lợi nhuận trước thuế năm 
2000 cả nước đạt  22.789 tỷ đồng, 
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đến năm 2013 lợi nhuận trước thuế 
đạt 118.624 tỷ đồng, chiếm 47,86%, 
tăng bình quân 5%/năm, (trong đó, 
riêng ngành công nghiệp, năm 2000 
lợi nhuận trước thuế đạt 22.835 tỷ 
đồng, đến năm 2013 là 118.654 tỷ 
đồng, chiếm 47,87%, lợi nhuận 
trước thuế tăng bình quân giai đoạn 
này 5%/năm); đối với ngành dịch 
vụ lợi nhuận trước thuế năm 2000 
đạt (-890) tỷ đồng, đến năm 2013 
đã tăng lên mức 129.201 tỷ đồng, 
tăng bình quân 62,8%/năm. Ngành 
nông, lâm nghiệp và thủy sản lợi 
nhuận trước thuế năm 2000 là (-2) 
tỷ đồng, đến năm 2013 đã đạt 17 tỷ 
đồng, tăng bình quân giai đoạn này 
là trên 20%/năm.

Đóng góp vào ngân sách nhà 
nước của khu vực này năm 2013 
là 214,3 nghìn tỷ đồng, gấp 9 lần 
năm 2000, bình quân giai đoạn 
2000-2013 tăng 18,1%/năm. Xét 
theo loại hình doanh nghiệp, doanh 
nghiệp 100% vốn nước ngoài năm 
2000 thuế và các khoản đóng góp 
nhà nước đạt 2.355 tỷ đồng, đến 
năm 2013 con số này đã là 96.057 
tỷ đồng, doanh nghiệp liên doanh 
năm 2000 là 21.573 tỷ đồng, đến 
năm 2013 là 118.222 tỷ đồng, tăng 
bình quân giai đoạn này là 6,9%/
năm. Chia theo ngành sản xuất 
kinh doanh, lĩnh vực công nghiệp 
xây dựng thuế và các khoản đóng 
góp ngân sách năm 2000 là 22.315 
tỷ đồng, chiếm 93,2% đến năm 
2013 là 174.128 tỷ đồng, chiếm 
81,3%, mức đóng góp tăng bình 
quân là 9,7%/năm, (trong đó, riêng 
lĩnh vực công nghiệp thuế và các 
khảon đóng góp ngân sách năm 
2000 là 22.274 tỷ đồng, đến năm 
2013 là 171.723 tỷ đồng, tăng 
bình quân là 9,6%/năm, chiếm đến 
80,1% tổng toàn khối). Tiếp đến là 
ngành dịch vụ, tuy số tuyệt đối về 
thuế và các khoản đã nộp ngân sách 

không lớn như ngành công nghiệp 
xây dựng nhưng mức tăng lại cao 
hợn rất nhiều cụ thể năm 2000 thuế 
và các khoản nộp ngân sách nhà 
nước là 1.602 tỷ đồng, đến năm 
2013 là 40.016 tỷ đồng, tăng bình 
quân 18,4%/ năm. Còn lại ngành 
nông, lâm nghiệp và thủy sản do 
số lượng doanh nghiệp ít nên thuế 
và các khảon đóng góp ngân sách 
cũng hạn chế hơn, năm 2000 là 11 
tỷ đồng, đến năm 2013 cũng chỉ là 
135 tỷ đồng, song xét về số tương 
đối thì có mức tăng cũng khá cao 
10,8%/năm.
5. Một số hạn chế của các doanh 
nghiệp FDI

Bên cạnh những kết quả tích 
cực nêu trên, khu vực doanh nghiệp 
FDI thời gian qua vẫn bộc lộ một 
số tồn tại, hạn chế, đó là:

Thứ nhất, các doanh nghiệp 
FDI chủ yếu tập trung vào hoạt 
động gia công, lắp ráp, nguyên vật 
liệu chủ yếu nhập ngoại nên giá trị 
gia tăng chưa cao, điển hình là các 
hoạt động lắp ráp ô tô, xe máy, điện 
- điện tử, may mặc, da giầy, trong 
khi VN là một nước có thế mạnh 
về nông nghiệp thì tỷ trọng vốn đầu 
tư của các doanh nghiệp FDI vào 
SXKD ngành nông, lâm nghiệp và 
thủy sản rất thấp và có xu hướng 
giảm dần, năm 2000 chiếm 0,6% 
tổng vốn FDI giảm xuống còn 
0,3% năm 2013.

Thứ hai, kỳ vọng rất lớn của 
VN là các doanh nghiệp FDI sẽ góp 
phần tích cực nhất vào việc chuyển 
giao công nghệ tiên tiến, nâng cao 
trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng cho 
các nhà quản lý doanh nghiệp của 
VN. Đồng thời với kỳ vọng phát 
triển nhanh chóng các ngành có 
công nghệ cao, tạo ra nhiều giá trị 
gia tăng, giúp đẩy mạnh tiến trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Tuy nhiên, các kỳ vọng trên 

hầu như còn khá lâu mới đạt mục 
tiêu. Tỷ lệ doanh nghiệp 100% vốn 
nước ngoài thời điểm 31/12/2013 
chiếm 83% (còn lại 17% là DN 
liên doanh với nước ngoài), trong 
khi tỷ lệ này năm 2000 chỉ có 
56% cho thấy mô hình liên doanh 
không hấp dẫn với các nhà đầu tư 
nước ngoài, hoặc khi mới thành 
lập là liên doanh để tận dụng các 
điều kiện thuận lợi của các đối tác 
trong nước về đất, miễn giảm thuế, 
cơ sở hạ tầng và các ưu đãi khác, 
dần dần mua lại toàn bộ cổ phần 
để trở thành doanh nghiệp 100% 
vốn nước ngoài. Các doanh nghiệp 
FDI hiện nay chủ yếu tập trung vào 
hoạt động ở các ngành, lĩnh vực 
sử dụng nhiều lao động phổ thông 
có chi phí nhân công thấp. Mặc dù 
đầu tư nước ngoài vào VN đã được 
gần 30 năm, nhưng chủ yếu tập 
trung vào ngành công nghiệp chế 
biến chế tạo, khai thác dầu khí, gia 
công, lắp ráp với các trang thiết bị, 
dây chuyền công nghệ trung bình 
hoặc đã lạc hậu.

Thứ ba, VN đã và đang áp dụng 
các qui định về môi trường dành 
cho các nước đã và đang phát triển. 
Tuy nhiên, vẫn còn không ít các 
doanh nghiệp FDI không thực hiện 
hoặc thực hiện không đầy đủ các 
cam kết khi đăng ký kinh doanh về 
đầu tư trang thiết bị và xử lý chất 
thải, bảo vệ môi trường. 
6. Một số giải pháp để nâng 
cao hiệu quả dòng vốn FDI vào 
nước ta

Thứ nhất, VN cần phát triển 
mạnh công nghiệp hỗ trợ (CNHT). 
Điều này sẽ giúp nâng cao giá trị 
gia tăng sản phẩm xuất khẩu, cũng 
có nghiã là vốn FDI sẽ mang lại 
hiệu quả thiết thực hơn. Ngành 
CNHT ở VN nhìn chung còn rất 
yếu. Tỷ lệ nguyên liệu, phụ tùng, 
linh kiện trong các sản phẩm vẫn 
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phải nhập khẩu từ 70-80%. Ngay 
cả một số sản phẩm CNHT do thị 
trường trong nước sản xuất, nhưng 
nguyên liệu và phụ tùng nhỏ để sản 
xuất ra sản phẩm đó vẫn phải nhập 
khẩu. Vì vậy, giá trị gia tăng tạo 
ra rất thấp trong tổng giá trị hàng 
hoá xuất khẩu. Do đó, nước ta cần 
thực hiện mạnh mẽ chính sách ưu 
tiên thu hút vốn đầu tư vào các dự 
án sản xuất sản phẩm CNHT theo 
Danh mục kèm theo Quyết định số 
1483/QĐ-TTg, ngày 26/08/2011 
của Thủ tướng Chính phủ. Chú 
trọng thu hút các dự án đầu tư vào 
lĩnh vực CNHT cho mạng lưới sản 
xuất hiện có của các tập đoàn đa 
quốc gia đã có mặt tại tại nước ta 
như: Canon, Sanmsung…

Thứ hai, ưu tiên thu hút dự án 
đầu tư có công nghệ cao, đặc biệt 
quan tâm tới việc lựa chọn đối tác 
đầu tư. Ưu tiên thu hút các dự án 
đầu tư sử dụng công nghệ cao, 
công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân 
thiện với môi trường để hạn chế ô 
nhiễm, sử dụng tiết kiệm đất, sử 
dụng lao động chất lượng cao, ít 
lao động phổ thông. Cùng với đó 
thực hiện các cơ chế chính sách 
ưu đãi cao nhất đối với loại dự án 
này theo quy định của pháp luật về 
công nghệ cao. Theo đó, cần bám 
sát, ưu tiên thu hút các dự án đầu 
tư, sản xuất sản phẩm công nghệ 
cao theo Quyết định số 49/2010/
QĐ- TTg, ngày 19/07/2010 về việc 
phê duyệt Danh mục công nghệ 
cao được ưu tiên đầu tư phát triển 
và Danh mục công nghệ cao được 
khuyến khích phát triển. Bên cạnh 
đó, các dự án phải phù hộ với tiềm 
năng và thế mạnh của nước ta, phù 
hợp với quy hoạch phát triển kinh 
tế – xã hội chung của vùng và cả 
nước, quy hoạch sử dụng đất, quy 
hoạch phát triển ngành, lĩnh vực…
nhất là những vùng có thế mạnh về 

nông, lâm nghiệp và thủy sản vì lĩnh 
vực này lượng thu hút còn rất khiêm 
tốn. 

Để có dự án công nghệ cao, cần 
lựa chọn đối tác có chọn lọc. Các 
đối tác phải có khả năng đem theo 
công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, 
hệ thống quản lý hiện đại, tạo tác 
động lan toả tích cực tới sự phát 
triển của khu vực kinh tế trong 
nước; góp phần xây dựng và hình 
thành những ngành công nghiệp 
mũi nhọn theo định hướng của nước 
ta và theo vùng. Chú trọng thiết lập 
quan hệ và kêu gọi đầu tư từ các tập 
đoàn đa quốc gia (TNCs) hàng đầu 
thế giới; các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa (SMEs) đến từ các ngành phát 
triển: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc 
… Cần phải thẩm tra kỹ năng lực, 
kinh nghiệm của nhà đầu tư, đảm 
bảo phát triển kinh tế nước ta theo 
hướng bền vững.

Thứ ba, lựa chọn dự án đem lại 
hiệu quả kinh tế – xã hội. Vì các nhà 
đầu tư chỉ quan tâm đến lợi nhuận của 
dự án dựa trên phân tích hiệu quả tài 
chính. Tuy nhiên, dưới góc độ quản 
lý nhà nước, một trong những mục 
tiêu quan trọng của thu hút đầu tư là 
đem lại hiệu quả và lợi ích kinh tế – 
xã hội. Việc đánh giá hiệu quả kinh 
tế – xã hội của dự án đầu tư được 
thực hiện dựa trên các tiêu chí cơ 
bản, như: phải nâng cao mức sống 
của người dân, thể hiện trực tiếp qua 
mức thu nhập của người lao động  
làm việc trong các dự án được cải 
thiện theo hướng bằng hoặc cao hơn 
mức thu nhập bình quân đầu người; 
dự án đầu tư phải đem lại những tác 
động lan toả tích cực đối với khu 
vực lân cận, hình thành các dịch vụ, 
tạo công ăn việc làm gián tiếp cho 
nhân dân vùng dự án… Dự án phải 
tạo cơ hội hợp tác, lan toả đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của khu 
vực kinh tế trong nước.

Thứ tư, thực hiện tốt chức 
năng quản lý nhà nước về FDI, 
tạo hành lang pháp lý đồng bộ, 
thông thoáng, đảm bảo lợi ích của 
cả nhà đầu tư nước ngoài và của 
cả cộng đồng. Mọi thủ tục hành 
chính phục vụ cho hoạt động đầu 
tư phải đơn giản, gọn nhẹ, không 
làm tăng chi phí, không gây phiền 
hà, sách nhiễu cho nhà đầu tư. 
Thường xuyên kiểm tra, giám 
sát chặt chẽ hoạt động FDI từ khi 
cấp giấy chứng nhận đầu tư, đến 
khi triển khai và các công tác hậu 
kiểm khác để tăng hiệu quả kinh 
tế – xã hội. 
7. Kết luận

Phân tích thực trạng về hoạt 
động của các doanh nghiệp FDI 
trong 13 năm qua cho thấy khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài đã 
có những đóng góp quan trọng 
trong tiến trình phát triển của 
nền kinh tế nước ta và khu vực 
này vẫn tiếp tục có vai trò quan 
trọng trong giải quyết việc làm, 
tạo thu nhập cho người lao động; 
nâng cao khả năng cạnh tranh và 
hội nhập kinh tế quốc tế của VN. 
Trong thời gian tới, Chính phủ cần 
tiếp tục rà soát môi trường đầu tư, 
tạo yếu tố minh bạch và ổn định 
cho các nhà đầu tư nước ngoài để 
VN tiếp tục là điểm đến của các 
nhà đầu tưl
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