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1. Giới thiệu

Nhà kinh tế học Samuelson 
với tác phẩm “Kinh tế học” ra đời 
vào năm 1948, trong đó ông đưa 
ra thuyết “Cái vòng luẩn quẩn” và 
“Cú huých từ bên ngoài”. Với lý 
thuyết này nhiều quốc gia đã vận 
dụng vào quá trình phát triển nền 
kinh tế nhất là đối với các nước 
đang phát triển như VN. Vận dụng 
lý thuyết này, các quốc gia muốn 
đạt mức tăng trưởng kinh tế thì cần 
có một cú huých từ bên ngoài cụ 
thể như yếu tố về vốn, khoa học 
công nghệ hiện đại, chuyên gia… 
trong đó thì yếu vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò 
là cú huých mang tính đột phá quan 
trọng trong yếu tố tăng trưởng kinh 
tế của các quốc gia. Từ những lý 
do trên, thông qua việc tìm hiểu 
về lý thuyết “Cái vòng luẩn quẩn” 
và “Cú huých từ bên ngoài” của 
Samuelson, bài viết nêu lên những 

ưu điểm và nhược điểm của lý 
thuyết này, việc vận dụng học 
thuyết này vào thực tiễn hoạt động 
của VN trong thời gian vừa qua mà 
cụ thể là thực tiễn hoạt động thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài vào VN 
nhằm làm sáng tỏ luận thuyết trên.
2. Nội dung học thuyết 
Samuelson

Lý thuyết này cũng cùng quan 
điểm với trường phái tân cổ điển 
cho rằng có 4 nhân tố ảnh hưởng 
và là nguồn gốc của tăng trưởng 

Thuyết “cái vòng luẩn quẩn” và 
“cú huých từ bên ngoài” của Samuelson 

và  thực tiễn hoạt động đầu tư 
trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
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Bài viết đề cập đến học thuyết “cái vòng luẩn quẩn” và “cú huých 
từ bên ngoài” của Samuelson, cụ thể là nội dung của học thuyết, 
những mặt đạt được và những mặt hạn chế của học thuyết. Trên cơ 

sở nguồn số liệu thứ cấp thu thập được từ các cơ quan ban ngành, bài viết nêu 
việc áp dụng lý thuyết này tại VN thông qua hoạt động thu hút vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài. Ngoài ra, bài viết còn nêu lên một số hạn chế của việc thu hút 
nguồn vốn FDI và đưa ra một số biện pháp khuyến nghị góp phần nâng cao 
chất lượng dòng vốn FDI ở VN.

Từ khóa: Thuyết Samuelson, vốn FDI.

Hình 1: Cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo khổ

Tích lũy vốn thấp Thu nhập bình quân thấp 

Năng suất lao động thấp 

Tiết kiệm, đầu tư thấp  

kinh tế: nguồn nhân lực, tài nguyên 
thiên nhiên, tư bản và kỹ thuật. 
Samuelson cho rằng các yếu tố 
này ở các nước đang phát triển đều 
khan hiếm nên việc kết hợp bốn 
yếu tố này gặp khó khăn trở ngại 
lớn và ở nhiều nước nghèo khó 
khăn lại càng tăng thêm trong “cái 
vòng luẩn quẩn” của sự nghèo khổ. 
“Vòng luẩn quẩn” nghèo khổ có 
thể được biểu thị qua Hình 1.

Samuelson cũng nhấn mạnh 
rằng để phá vỡ vòng luẩn quẩn này 
thì cần phải có “Cú huých từ bên 
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ngoài”. Tức là các quốc gia này 
cần có sự đầu tư từ bên ngoài về 
về vốn, công nghệ, chuyên gia... Vì 
vậy, các nước đang phát triển cần 
phải có đầu tư nước ngoài, phải tạo 
điều kiện thuận lợi để kích thích 
đầu tư nước ngoài nhằm vực dậy 
và phát triển nền kinh tế. 
3. Đánh giá chung về những kết 
quả đạt được và hạn chế của 
học thuyết

3.1. Những kết quả đạt được của 
học thuyết

Học thuyết về “cái vòng luẩn 
quẩn” và “cú huých bên ngoài” 
của Samuelson đã có sự  kế thừa 
và phát triển từ nhiều trường phái 
kinh tế khác nhau.

Học thuyết này đề cao mô hình 
kinh tế hỗn hợp và nhấn mạnh đến 
cơ chế thị trường tự do cạnh tranh 
tức là nền kinh tế cần có sự kết hợp 
giữa thành phần kinh tế tư nhân với 
kinh tế nhà nước và được điều hành 
bởi cơ chế thị trường nhưng có sự 
quản lý của nhà nước. Cơ chế thị 
trường giúp phát huy hiệu quả các 
nguồn lực cho phát triển kinh tế.

Học thuyết còn nêu lên sự cần 
thiết của nhà nước trong việc điều 
tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua các 
chức năng và công cụ của mình để 
phát huy để phát huy mặt tích cực 
và khắc phục khuyết tật của cơ chế 
thị trường. Bởi vì cơ chế thị trường 
không hẳn hoàn toàn tối ưu và nó 
luôn tồn tại những khuyến tật như 
hiện tượng độc quyền, ô nhiễm môi 
trường, khủng hoảng, thất nghiệp, 
sự phân phối bất bình đẳng… 
Bên cạnh đó học thuyết cũng chỉ 
ra những hạn chế của nhà nước 
khi điều hành nền kinh tế như nhà 
nước không lựa chọn các yếu tố 
phù hợp cho phát triển các ngành 
nghề, sự tài trợ của chính phủ có 
lúc kém hiệu quả như chương trình 
đầu tư quá lớn và thời gian quá dài, 

bị chi phối bởi ý kiến chủ quan của 
một bộ phận nhỏ nhà quản lý đưa 
ra các quyết sách phục vụ lợi ích 
nhóm hoặc bởi những người bất 
tài, tham nhũng,...dẫn đến việc đưa 
ra những quyết định sai lầm, không 
phù hợp với quy luật khách quan, 
không phản ánh đúng sự vận động 
của thị trường. Vì vậy, Samuelson 
cũng đã nhấn mạnh rằng chính phủ 
chỉ nên can thiệp có giới hạn vào 
thị trường.

Đối với các nước đang phát 
triển, học thuyết này đã phân tích, 
đánh giá và nêu các nguồn lực cần 
thiết để phát triển kinh tế và nó 
chính là nền tảng cơ sở lý thuyết 
cho các nước vận dụng vào sự 
quản lý và điều tiết kinh tế của 
chính phủ.

Học thuyết cũng đã đề cao vai 
trò của đầu tư nước ngoài đối với 
phát triển kinh tế ở các nước đang 
phát triển, các nguồn vốn đầu tư từ 
nước ngoài đã có nhiều đóng góp 
cho phát triển kinh tế ở các nước 
đang phát triển như: bổ sung nguồn 
vốn cho nền kinh tê, tăng nguồn 
thu cho ngân sách nhà nước, giải 
quyết việc làm cho người lao động, 
tiếp thu khoa học công nghệ hiện 
đại, kinh nghiệm quản lý của nước 
ngoài, mở rộng thị trường tiêu thụ 
và mở cửa hội nhập nền kinh tế với 
thế giới v.v.
 3.2. Những hạn chế của học 
thuyết

Các quốc gia đang phát triển đều 
có các điều kiện tự nhiên và điều 
kiện kinh tế xã hội cũng như nguồn 
lực khác nhau nên không phải quốc 
gia nào cũng vận dụng “cú huých 
bên ngoài” đều phát triển nền kinh 
tế và thành công. Tùy điều kiện 
của từng quốc gia mà lựa chọn các 
yếu tố đầu tư từ nước ngoài cho 
phù hợp. Thực tiễn cũng cho thấy 
chỉ có một số ít quốc gia vận dụng 

thành công như NICs, còn lại phần 
lớn lợi ích thuộc về các nhà đầu tư  
nước ngoài. Do đó, học thuyết này 
không thể áp dụng rộng rãi cho tất 
cả các quốc gia mà mỗi quốc gia 
tùy vào điều kiện của mình vận 
dụng linh hoạt học thuyết này

 Việc vận dụng không phù hợp 
“cú huých từ bên ngoài”  và lựa 
chọn các yếu tố từ đầu tư nước 
ngoài không phù hợp đã dẫn đến 
nhiều hệ lụy mà các quốc gia đang 
phát triển phải đối mặt như sự ô 
nhiễm trường làm giảm tính bền 
vững của tăng trưởng kinh tế, sử 
dụng công nghệ lạc hậu, phụ thuộc 
vào nước ngoài chi phối, sự phát 
triển thiếu cân đối giữa các vùng 
miền, gia tăng sức ép cho các đô 
thị, tình trạng phân hóa giàu nghèo 
v.v.
4. Thực trạng áp dụng thuyết 
của Samuelson trong hoạt động 
thu hút vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI) vào VN

4.1. Quá trình hình thành đầu 
tư trực tiếp ngước ngoài tại VN 
trong thời gian qua

Kể từ khi có Luật Đầu tư trực 
tiếp nước ngoài có hiệu lực năm 
1988, dòng vốn FDI đã có tác động 
tích cực trong quá trình phát triển 
kinh tế xã hội của nước ta trong 
suốt gần 30 năm đổi mới đất nước. 
Khu vực kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI) luôn phát triển 
năng động, ngày càng phát huy vai 
trò quan trọng và có những đóng 
góp đáng kể trong sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của VN. Trong 
25 năm từ 1988-2013, tổng vốn 
FDI đăng ký vào VN đạt khoảng 
218,8 tỷ USD, tổng vốn thực hiện 
đạt 106,3 tỷ USD, lĩnh vực công 
nghiệp chiếm tới gần 60%. Thông 
tin từ Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư cho biết tính 
cho cả cấp mới và tăng vốn trong 
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năm 2014 thì nhà đầu tư nước 
ngoài đã đăng ký đầu tư vào VN 
20,2 tỷ USD, giảm 6,5% so với 
năm 2013 và vượt 19% kế hoạch 
năm 2014 (17 tỷ USD). Các doanh 
nghiệp FDI đã có mặt và lấn át ở 
hầu hết các lĩnh vực của nền kinh 
tế. Thu hút vốn đầu tư FDI đã đem 
lại những kết quả khả quan, phù 
hợp với tiến trình phát triển kinh tế. 
Tuy nhiên bên cạnh những thành 
tựu đã đạt được vẫn tồn tại những 
hạn chế trong quá trình thu hút vốn 
FDI. Do đó, cần có sự đánh giá 
thực trạng thu hút vốn FDI, nêu 
những hạn chế, bất cập, những tác 
động tiêu cực để có hướng đề xuất 
biện pháp nhằm sử dụng hiệu quả 
nguồn vốn này.
4.2. Thực trạng thu hút vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài tại VN

Theo Báo cáo tổng kết 26 năm 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
tại VN (kể từ khi có Luật Đầu tư 
nước ngoài năm 1988) của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết 
năm 2013, VN đã thu hút được 
14.550 dự án có vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu 
lực với tổng vốn đăng ký đạt gần 
211 tỷ USD, vốn thực hiện đạt gần 
100 tỷ USD. Sự gia tăng mạnh mẽ 
của vốn đầu tư nước ngoài thực 
hiện được thể hiện rõ nét qua các 
thời kỳ. Từ khoảng 20,67 tỷ USD, 
chiếm 24,32% tổng vốn đầu tư xã 
hội giai đoạn 1991-2000 đã tăng 
lên 69,47 tỷ USD, chiếm 22,75% 
tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 
2001-2011. Tỷ trọng khu vực đầu 
tư nước ngoài trong cơ cấu kinh tế 
giai đoạn 2000-2011 tăng 5,4%. Tỷ 
trọng đóng góp của đầu tư trực tiếp 
nước ngoài vào GDP tăng dần qua 
các năm và đạt khoảng 19% GDP 
vào năm 2011, đóng góp 14,2 tỷ 
USD cho thu ngân sách giai đoạn 
2001 - 2010. Riêng năm 2012, khu 

vực này đóng góp cho thu ngân 
sách khoảng 3,7 tỷ USD, chiếm 
11,9% tổng thu ngân sách.

Nhìn chung vốn đầu tư nước 
ngoài FDI vào VN tăng dần qua 
các năm, đầu tư nước ngoài FDI 
hiện là khu vực phát triển mạnh 
nhất trong các khu vực kinh tế. 
Vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu 
tập trung vào sản xuất công 
nghiệp, tốc độ tăng trưởng của 
khu vực FDI ngành công nghiệp 
đạt bình quân gần 18%/năm, 
cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn 
ngành. Đến nay, khu vực FDI đã 
tạo ra gần 45% giá trị sản xuất 
toàn ngành công nghiệp, đồng 
thời góp phần hình thành một số 
ngành công nghiệp chủ lực của 
nền kinh tế như viễn thông; thăm 
dò, khai thác, chế biến dầu khí; 
sản xuất các sản phẩm điện tử; 
công nghệ thông tin; sản xuất 
thép, xi măng ...

Thu hút đầu tư vốn FDI vào 
lĩnh vực công nghiệp chế biến, 
chế tạo là lĩnh vực thu hút được 
nhiều sự quan tâm của nhà đầu 
tư nước ngoài với 774 dự án đầu 

tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp 
mới và tăng thêm là 14,49 tỷ 
USD, chiếm 72% tổng vốn đầu 
tư đăng ký. Lĩnh vực kinh doanh 

Năm

Số dự 
án 

được 
cấp 

phép

Vốn 
đăng ký 

(triệu 
USD)

Vốn 
thực hiện 

(triệu 
USD)

2000 391 2.838,9 2.413,5

2001 555 3.142,8 2.450,5

2002 808 2.998,8 2.591,0

2003 791 3.191,2 2.650,5

2004 811 4.547,6 2.852,5

2005 970 6.839,8 3.308,8

2006 833 12.004,0 4.100,1

2007 1.544 20.347,8 8.030,0

2008 1.557 60.217,0 11.500,0

2009 839 21.482,0 10.000,0

2010 1.155 18.595,0 11.000,0

2011 1.198 14.700,0 11.000,0

2012 1.287 13.013,0 10.460,0

2013 1.275 21.628,0 11.500,0

2014 1.588 20.230,9 12.350,0

I. Phân theo lĩnh vực Số 
dự án 

Số vốn 
(tỷ USD) Tỷ trọng (%)

1.Công nghiệp chế biến, chế tạo 774 14,49 71,63

2. Kinh doanh bất động sản 35 2,54 12,56

3. Xây dựng 3 1,05 5,19

4. Khác 776 2,15 10,63

Tổng cộng 1.588 20,23 100,00

II. Theo vùng kinh tế Số DA Số vốn (tỷ 
USD) Tỷ trọng (%)

1. Khu vực Đông Nam Bộ  7,2 35,59

2. Đồng bằng sông Hồng  6,2 30,65

3. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung  2,1 10,38

4. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, 
Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía 
Bắc và vùng khác

 4,73 23,38

Tổng cộng  20,23 100,00

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch 
và đầu tư

Bảng 1: Tình hình thu hút 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

giai đoạn 2000 – 2014

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bảng 2: Tình hình thu hút vốn FDI năm 2014: 
Phân theo lính vực và vùng kinh tế
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bất động sản đứng thứ 2 với 35 
dự án đầu tư đăng ký mới, tổng 
vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 
là 2,54 tỷ USD, chiếm 12,6% 
tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng 
thứ 3 là lĩnh vực xây dựng với 
tổng số vốn đăng ký cấp mới và 
tăng thêm là 1,05 tỷ USD, chiếm 
5,2% tổng vốn đăng ký.

Có thể thấy tỷ trọng ngành 
công nghiệp chế biến chế tạo 
trong tổng vốn đăng ký của cả 
nước đã tăng đều trong thời gian 
vừa qua (năm 2011 chiếm 50%, 
năm 2012: 70%, năm 2013: 
76,6%, năm 2014: 72%).  Trong 
đó, đã xuất hiện nhiều dự án có 
hàm lượng công nghệ cao, đóng 
góp vào phần chuyển dịch cơ 
cấu ngành và chuyển giao công 
nghệ, kỹ thuật sản xuất. Định 
hướng đầu tư này là phù hợp với 
mục tiêu và định hướng thu hút 
ĐTNN theo ngành và lĩnh vực 
của VN. 

Vốn FDI đầu tư vào công 
nghiệp chủ yếu là công nghiệp 
dầu khí, công nghiệp nhẹ, công 
nghiệp nặng, công nghiệp thực 
phẩm, xây dựng và được định 
hướng theo hướng sản xuất vật 
liệu mới, sản phẩm công nghệ 
cao, công nghệ thông tin, cơ khí 
chế tạo, thiết bị cơ khí chính xác, 
sản phẩm linh kiện điện tử. Đây 
cũng chính là khu vực có khả 
năng tạo ra giá trị cao và VN có 
lợi thế khi thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài. 

Ngành dịch vụ cũng thu hút 
lượng lớn vốn FDI đầu tư, trong 
đó chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực 
giao thông vận tải, bưu điện, 
logistic, khách sạn, nhà hàng, văn 
phòng cho thuê, khu đô thị mới, 
tài chính ngân hàng, các dịch vụ 
nghiên cứu thị trường, trợ giúp 
pháp lý…

Chủ trương khuyến khích khu 
vực FDI hướng về xuất khẩu đã 
tạo thuận lợi cho VN trong việc 
nâng cao năng lực xuất khẩu, qua 
đó VN từng bước tham gia và cải 
thiện vị trí trong chuỗi giá trị 
toàn cầu. Không những thế khu 
vực FDI góp phần làm thay đổi 
cơ cấu mặt hàng xuất khẩu theo 
hướng giảm tỷ trọng xuất khẩu 
sản phẩm khai khoáng, mặt hàng 
sơ cấp, tăng dần tỷ trọng hàng 
xuất khẩu của công nghiệp chế 
biến, chế tạo. FDI tác động tích 
cực tới việc mở rộng thị trường 
xuất khẩu sang các nước châu 
Âu, đặc biệt là thị trường xuất 
khẩu sang Mỹ - nơi mà hàng hóa 
nhập khẩu được kiểm định rất 
nghiêm ngặt. Đến nay, Mỹ đã trở 
thành một trong những thị trường 
xuất khẩu lớn nhất của VN. Điều 
đó chứng tỏ một số mặt hàng 
của VN sản xuất đã đạt đến tiêu 
chuẩn cao, đáp ứng được yêu cầu 
của nhập khẩu vào thị trường 
Mỹ. Ngoài ra, các doanh nghiệp 
FDI còn góp phần ổn định thị 
trường trong nước, hạn chế nhập 
siêu thông qua việc cung cấp cho 
thị trường nội địa các sản phẩm 
chất lượng cao do doanh nghiệp 
trong nước sản xuất.

Thu hút đầu tư vốn FDI theo 
vùng kinh tế: Khu vực Đông 
Nam Bộ (gồm 6 tỉnh/thành phố: 
TP.HCM, Bà Rịa- Vũng Tàu, 
Bình Dương, Đồng Nai, Bình 
Phước, Tây Ninh) hiện dẫn đầu 
cả nước về thu hút vốn FDI với 
7,2 tỷ USD tổng vốn đầu, chiếm 
35,7% tổng số vốn đầu tư của cả 
nước tư trong năm 2014. Đứng 
thứ hai là khu vực Đồng bằng 
sông Hồng với 6,2 tỷ USD tổng 
vốn đầu tư, chiếm 31% tổng vốn 
đầu tư của cả nước. Đây là 2 vùng 
kinh tế lớn nhất của cả nước, có 

cơ sở hạ tầng tốt, lực lượng lao 
động dồi dào, có tay nghề và thu 
hút nhiều dự án ĐTNN. Đứng 
thứ ba là khu vực Bắc Trung Bộ 
và Duyên hải miền Trung với 2,1 
tỷ USD vốn đầu tư, chiếm 10,7% 
tổng vốn đầu tư của cả nước. 
Khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long, Tây Nguyên, Trung du và 
miền núi phía Bắc có kết quả thu 
hút ĐTNN còn hạn chế do đây là 
những khu vực có điều kiện cơ 
sở hạ tầng yếu kém, xa các trung 
tâm kinh tế của cả nước.
4.3. Tác động tích cực, tác động 
tiêu cực và một số hạn chế của 
nguồn vốn FDI đối với nền kinh 
tế VN 

4.3.1. Tác động tích cực của 
nguồn vốn FDI đối với nền kinh 
tế VN

Là nguồn vốn hỗ trợ cho phát 
triển kinh tế nhằm mục tiêu xây 
dựng VN trở thành một nước 
công nghiệp về cơ bản và phát 
triển kinh tế VN theo cơ chế kinh 
tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, nguồn vốn FDI chính 
là nguồn vốn quan trọng hỗ trợ 
cho phát triển kinh tế tại VN. 
Đóng góp của FDI qua các giai 
đoạn đều chiếm khoảng 16% 
tổng vốn đầu tư xã hội trong giai 
đoạn giai đoạn 2001-2006,  giai 
đoạn 2007-2013, với sự gia tăng 
đáng kể về vốn giải ngân, có sự 
cải thiện về đóng góp. Cụ thể 
từ năm 2007 cho đến 2013, vốn 
FDI luôn chiếm tỷ trọng từ 21-
30% trong tổng vốn đầu tư phát 
triển xã hội.

Lãi suất cố định: FDI có 
nhiều ưu thế hơn so với các hình 
thức huy động khác; ví dụ việc 
vay vốn nước ngoài luôn đi cùng 
với một mức và đôi khi trở thành 
gánh nặng cho nền kinh tế  hoặc 
là các khoản viện trợ thường đi 
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kèm với điều kiện về chính trị.
Nguồn vốn FDI vào VN đồng 

thời sẽ tạo ra các tác động tích cực 
đối với việc huy động các nguồn 
vốn khác như ODA, NGO, đồng 
thời kích thích thu hút vốn đầu tư 
trong nước.

Chuyển giao công nghệ: Với 
mục tiêu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước theo định hướng 
XHCN, khoảng cách phát triển 
khoa học công nghệ giữa các 
nước phát triển, nhất là VN với 
các nước công nghiệp phát triển 
còn lớn. Việc các nước đang phát 
triển tự nghiên cứu để phát triển 
khoa học kỹ thuật cho kịp với 
trình độ của các nước phát triển 
là việc khó khăn và tốn kém. 
Đây là cơ hội cho các nước đang 
phát triển, trong đó có VN để có 
thể tiếp thu được kỹ thuật-công 
nghệ thuận lợi nhất, tạo điều kiện 
thuận lợi để rút ngắn con đường 
phát triển của mình.

Thúc đẩy quá trình dịch 
chuyển cơ cấu kinh tế: Thông 
qua đầu tư trực tiếp nước ngoài, 
nhiều lĩnh vực và ngành kinh tế 
mới ở nước nhận đầu tư đã xuất 
hiện như dầu khí, công nghệ 
thông tin, hóa chất, ô tô, xe máy, 
thép, điện tử và điện tử gia dụng, 
công nghiệp chế biến nông sản 
thực phẩm, da giày, dệt may…
FDI giúp nhanh chóng thúc đẩy 
trình độ kỹ thuật - công nghệ ở 
nhiều ngành kinh tế, góp phần 
tăng năng suất lao động ở các 
ngành này và làm tăng tỷ trọng 
của nó trong nền kinh tế.

Hoạt động thu hút FDI đã góp 
phần mở rộng quan hệ kinh tế 
đối ngoại, tạo thuận lợi để VN 
gia nhập ASEAN, ký Hiệp định 
khung với EU, Hiệp định thương 
mại với Mỹ, Hiệp định khuyến 
khích và bảo hộ đầu tư với 62 

quốc gia/vùng lãnh thổ và Hiệp 
định đối tác kinh tế (EPA) với 
Nhật và nhiều quốc gia; đưa VN 
từng bước tham gia chuỗi giá trị 
sản xuất toàn cầu.

4.3.2. Tác động tiêu cực của 
nguồn vốn FDI đối với nền kinh 
tế VN

Mặc dù có nhiều tác động tích 
cực tới kinh tế và sự phát triển 
bền vững của đất nước, vốn FDI 
cũng có những tác động tiêu cực 
trên nhiều lĩnh vực, cụ thể:

 Vốn FDI tạo cơ hội để một 
nguồn vốn lớn chảy ra bên ngoài 
(lợi nhuận, các khoản thanh toán 
khác, v.v. của các nhà đầu tư 
nước ngoài tại VN), ảnh hưởng 
đến lượng ngoại hối của nước 
nhận đầu tư, giảm đóng góp vào 
nguồn thu thuế của VN. Đầu tư 
nước ngoài đôi khi biệt lập với 
các ngành sản xuất trong nước, 
do đó không có những hiệu ứng 
lan truyền có lợi về mặt phổ biến 
công nghệ sản xuất, quản lý và 
marketing. Tiếp nhận FDI nhất 
là của các công ty đa quốc gia, 
xuyên quốc gia có thể làm cho 
các nhà sản xuất trong nước 
đứng trước một cuộc cạnh tranh 
mới với đối thủ có tiềm lực mạnh 
và không cân sức.

Đối với môi trường: Việc 
chuyển giao công nghệ của các 
dự án FDI cũng có mặt hạn chế. 
Đó là bất kỳ một tổ chức nào 
muốn thay thế kỹ thuật-công 
nghệ mới thì phải tìm được nơi 
loại bỏ những kỹ thuật-công nghệ 
cũ. Việc loại bỏ các công nghệ cũ 
này dễ dàng được nhiều nơi chấp 
nhận nên các nước phát triển 
xem các nước đang phát triển 
như nơi tiếp nhận các máy móc 
lạc hậu. Bởi vậy, các nước đang 
phát triển có thể dễ dàng bị biến 
thành “bãi rác”công nghiệp.

Trong tổng các dự án FDI 
đăng ký, nhiều dự án đầu tư vào 
các ngành khai thác tài nguyên, 
tận dụng bảo hộ, công nghiệp gây 
ô nhiễm và bất động sản và điều 
này không có tác dụng lan tỏa. 
Vốn đầu tư vào các ngành bảo 
hộ thì không có sức cạnh tranh 
chỉ làm cho chi phí của nền kinh 
tế gia tăng; vốn đầu tư vào các 
ngành công nghiệp gây ô nhiễm 
thì lợi nhuận họ hưởng, còn hậu 
quả và chi phí khắc phục thì ta 
chịu; vốn đầu tư vào bất động sản 
thì có thể làm căng thêm “bong 
bóng”, dễ gây ra bất ổn.

Công nghệ được sử dụng 
thường cao hơn mặt bằng công 
nghệ cùng ngành và cùng loại 
sản phẩm của khu vực kinh tế 
trong nước, nhưng do phần lớn là 
từ các nước châu Á (69%, Đông 
Nam Á chiếm 19%), các nước 
châu Âu mới chiếm 24%, châu 
Mỹ chiếm 5%, các nước G8 mới 
chiếm 23,7% nên chưa thu hút 
được nhiều đầu tư từ các nước 
công nghiệp phát triển, công 
nghệ nguồn. Có một số trường 
hợp, nhà đầu tư nước ngoài đã 
lợi dụng sơ hở của pháp luật VN, 
cũng như sự yếu kém trong việc 
kiểm tra, giám sát tại các cửa 
khẩu, nên đã nhập vào VN một 
số máy móc, thiết bị có công 
nghệ lạc hậu.

4.3.3. Một số hạn chế trong 
quá trình thu hút vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài ở VN

Bên cạnh những kết quả đạt 
được, khu vực FDI còn có những 
hạn chế, tồn tại như hiệu quả tổng 
thể nguồn vốn đầu tư nước ngoài 
chưa cao, giá trị gia tăng tạo ra tại 
VN và khả năng tham gia chuỗi 
giá trị thấp, định hướng thu hút 
đầu tư nước ngoài theo ngành, 
đối tác còn hạn chế; mục tiêu thu 
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hút công nghệ, chuyển giao công 
nghệ chưa đạt yêu cầu; hiệu ứng 
lan tỏa của khu vực đầu tư nước 
ngoài sang khu vực khác của nền 
kinh tế còn hạn chế; một số dự 
án chất lượng chưa cao, quy mô 
dự án nhỏ, tỷ lệ giải ngân thấp 
so với yêu cầu…Cụ thể, đầu tư 
nước ngoài thời gian qua hướng 
vào những ngành thâm dụng lao 
động, sử dụng tài nguyên, tận 
dụng chính sách bảo hộ công 
nghiệp trong khi các ngành sử 
dụng công nghệ cao, tạo ra nhiều 
giá trị gia tăng chưa nhiều.

Đầu tư của các nước phát 
triển vào VN còn hạn chế nếu so 
với đầu tư của các nước này vào 
Thái Lan, Indonesia, Malaysia. 
Cho đến nay, mới chỉ có trên 100 
trong tổng số 500 tập đoàn xuyên 
quốc gia có mặt tại VN, thấp hơn 
nhiều con số 400 tập đoàn ở thị 
trường Trung Quốc.

Tỷ lệ vốn thực hiện thấp so với 
vốn đăng ký, chỉ khoảng 47,2%. 
Hầu hết các dự án FDI vào VN có 
quy mô nhỏ và vừa, trung bình cả 
giai đoạn 1988 - 2011 chỉ ở mức 
15,4 triệu USD/dự án; năm 2013  
trung bình 13,47 triệu USD/dự 
án và năm 2014 giảm xuống còn 
trung bình 9,8 triệu USD/dự án.

Trên 80% doanh nghiệp FDI 
sử dụng công nghệ trung bình 
của thế giới, chỉ có 5-6% là sử 
dụng công nghệ cao và 14% ở 
mức thấp, lạc hậu.

Tỷ lệ dự án FDI giải thể trước 
thời hạn, dự án xin giãn tiến độ, 
các dự án chậm triển khai, các dự 
án có nhà đầu tư bỏ trốn (khoảng 
1.000 doanh nghiệp) tương đối 
cao.

Tỷ lệ việc làm mới do khu vực 
FDI tạo ra không tương xứng, chỉ 
chiếm 3,4% tổng số lao động có 
việc làm năm 2011.

Thu nhập bình quân của người 
lao động mặc dù được đánh giá 
cao hơn khu vực doanh nghiệp 
tư nhân trong nước song lại 
thấp hơn khu vực doanh nghiệp 
nhà nước. Nhu cầu về nhà ở, 
đời sống văn hóa ở các khu tập 
trung nhiều lao động đã trở nên 
bức xúc mà chưa đáp ứng được.. 
Những hạn chế này dẫn đến từ 
năm 1995 đến nay cả nước xảy ra 
4.142 cuộc đình công, trong đó 
75% của doanh nghiệp FDI, chủ 
yếu từ các doanh nghiệp của Đài 
Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, 
Nhật chủ yếu là vấn đề thỏa mãn 
mức tiền lương và điều kiện lao 
động.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp 
tạo nên tình trạng lỗ giả, lãi giả, 
gây thất thu ngân sách, làm cho 
đa số bên VN phải rút khỏi liên 
doanh, trở thành doanh nghiệp 
100% vốn nước ngoài.

Những năm gần đây, sức cạnh 
tranh trong thu hút FDI của nước 
ta đang có dấu hiệu giảm sút rõ 
rệt. Ví dụ điển hình như: Nhật, 
dù vẫn là nhà đầu tư số 1 tại VN, 
nhưng đang đầu tư hàng tỷ USD 
vào Myanmar, quốc gia đang 
thu hút sự chú ý của cả thế giới. 
Toyota, Mitsubishi và nhiều tập 
đoàn lớn khác của Nhật đã tuyên 
bố mở rộng cơ sở sản xuất tại 
Thái Lan, Malaysia, nhưng các 
cơ sở của họ ở VN vẫn án binh 
bất động. Nhật có tới hơn 7.000 
doanh nghiệp ở Thái Lan nhưng 
mới có 1.500 doanh nghiệp ở 
VN... 

Những tồn tại, hạn chế nêu 
trên của khu vực FDI có nguyên 
nhân từ sự yếu kém nội tại của 
nền kinh tế cũng như những hạn 
chế trong việc hoạch định và 
thực thi chính sách, pháp luật về 
đầu tư nước ngoài.

Các nguyên nhân chủ yếu là:
- Hệ thống, pháp luật chính 

sách liên quan đến đầu tư chưa 
đồng bộ và thiếu nhất quán.

- Chính sách ưu đãi đầu tư 
chưa đủ sức hấp dẫn.

- Sự phát triển của cơ sở hạ 
tầng chưa đáp ứng được nhu cầu 
phát triển của nền kinh tế cũng 
như chưa tạo điều kiện tốt để 
dòng vốn ĐTNN phát huy hiệu 
quả.

- Hạn chế về nguồn nhân lực.
- Sự phát triển của các ngành 

công nghiệp phụ trợ còn hạn 
chế.

- Chưa thực hiện tốt công tác 
phân cấp quản lý ĐTNN.  

- Công tác kiểm tra, giám sát 
về việc thực hiện các quy định về 
bảo về môi trường của các doanh 
nghiệp còn nhiều bất cập.

- Công tác xúc tiến đầu tư 
chưa hiệu quả.

Thực trạng này tiếp tục đặt 
ra cho VN những bài toán lớn từ 
vấn đề luật pháp, chính sách, quy 
hoạch lãnh thổ, ngành nghề, cơ 
sở hạ tầng, nguồn nhân lực, công 
tác giải phóng mặt bằng, phân cấp 
trong quản lý FDI, môi trường,  
v.v. để khai thác lợi thế cũng như 
hạn chế những tác động tiêu cực 
của FDI khi VN ngày càng hội 
nhập sâu rộng hơn vào nền kinh 
tế thế giới.
5. Một số biện pháp khuyến 
nghị góp phần nâng cao chất 
lượng dòng vốn FDI

Thứ nhất, cải cách thủ tục 
hành chính, tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho các nhà đầu tư nước 
ngoài đầu tư vào VN. Tại Hội 
nghị Báo cáo tổng kết 25 năm 
đầu tư trực tiếp nước ngoài, Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng 
nhấn mạnh, cải cách chính sách, 
thủ tục hành chính là động lực 



Số 24 (34) - Tháng 09-10/2015    PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP  

                                                Nghiên Cứu & Trao Đổi

23

thúc đẩy dòng vốn ngoài. Thủ 
tướng chỉ đạo các Bộ trưởng 
nhanh chóng cải cách chính sách, 
thủ tục hành chính cho doanh 
nghiệp FDI, chấm dứt tình trạng 
2-3 năm mới duyệt xong một dự 
án. 

Thứ hai, cần rà soát lại một 
cách đồng bộ để đổi mới, giảm 
thiểu tác động xấu của thể chế, 
môi trường kinh tế vĩ mô, cơ sở 
hạ tầng, giáo dục và đào tạo… 
nâng cao năng lực cạnh tranh của 
nền kinh tế. Theo Đề án “Đánh 
giá thực trạng FDI và định hướng 
đến năm 2020” được Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư soạn thảo, trước 
mắt cần lựa chọn một số giải 
pháp trong các nhóm liên quan 
đến FDI đã được đề xuất trong 
đề án để tổ chức thực hiện một 
cách triệt để. Trước hết là xây 
dựng chiến lược FDI nằm trong 
tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội VN giai đoạn 2011-2020 và 
trong tổng thể chính sách tăng 
cường năng lực cạnh tranh, nâng 
cao năng suất và kết nối với các 
chính sách/chiến lược khác. Tiếp 
đến là xây dựng quy hoạch gọi 
vốn FDI theo ngành, vùng lãnh 
thổ để qua đó thấy rõ được những 
lĩnh vực, ngành nghề, dự án, địa 
bàn cần và có thể liên doanh, 
cho phép nước ngoài thực hiện. 
Đối với những lĩnh vực, ngành 
nghề mà DN trong nước đầu tư 
và kinh doanh có chất lượng, chi 
phí so sánh được với dự án FDI 
thì ưu tiên cho khu vực trong 
nước. Kế đến là việc hoàn thiện 
thể chế, mà trước hết về tổ chức 
bộ máy, vì thực tế hiện nay công 
tác quán lý nhà nước đối với 
FDI đang phân cấp cho các địa 
phương thực hiện một số chức 
năng quản lý nhà nước và thiếu 
một cơ quan quản lý nhà nước 

có đủ thẩm quyền để điều phối 
hoạt động nói trên. Tiếp tục hoàn 
thiện hệ thống pháp lý liên quan 
đến đầu tư mà trước hết là khắc 
phục các chồng chéo, mâu thuẫn 
trong quy định của Luật Đầu tư 
và các luật khác như về cơ quan 
đăng ký kinh doanh và cơ quan 
cấp giấy chứng nhận đầu tư, về 
chuyển nhượng dự án đầu tư 
và chuyển nhượng cổ phần, về 
tuân thủ điều kiện đầu tư trong 
góp vốn, mua cổ phần giữa Luật 
Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; về 
đối tượng được hưởng ưu đãi đầu 
tư quy định tại Luật Đầu tư và 
Luật Thuế thu nhập DN; về sự 
không thống nhất về lĩnh vực và 
địa bàn ưu đãi đầu tư giữa Luật 
Đầu tư với các Luật Thuế thu 
nhập DN, Luật Thuế xuất nhập 
khẩu.

Thứ ba, cải thiện môi trường 
đầu tư và nâng cao năng lực cạnh 
tranh của môi trường đầu tư VN 
là một yêu cầu cấp thiết đối với 
công tác quản lý nhà nước về 
FDI, đòi hỏi được thực hiện liên 
tục không chỉ hiện nay mà cả các 
giai đoạn phát triển sau này của 
đất nước. Cần có chiến lược, có 
định hướng, có quy hoạch, có 
một bộ máy đủ mạnh về quản lý 
FDI để xác định các bước đi dài 
hạn nhằm đạt tới mục tiêu đặt ra, 
tuy vậy chúng ta đều rõ các vấn 
đề về chiến lược, quy hoạch, tổ 
chức lại bộ máy, nhất là vấn đề 
nhân sự cho bộ máy… là những 
vấn đề tổng hợp, phức tạp không 
thể hoàn thành trong ngắn hạn 
một năm. Khi thực hiện các bước 
đi dài hạn đó cần tổ chức thực 
hiện ngay các tác nghiệp nhỏ 
trong các bước đi ngắn hạn hàng 
năm.

Thứ tư, coi trọng và tăng 
cường công tác đào tạo nhằm 

nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực đáp ứng yêu cầu của các 
doanh nghiệp nói chung và doanh 
nghiệp FDI nói riêng; triển khai 
thành lập bộ phận xúc tiến đầu 
tư tại một số địa bàn trọng điểm; 
xây dựng quy chế phối hợp chặt 
chẽ giữa các cơ quan xúc tiến đầu 
tư, xúc tiến thương mại các cấp.
6. Kết luận

Thuyết “Cái vòng luẩn quẩn” 
và “Cú huých từ bên ngoài” của 
Samuelson có ý nghĩa quan trọng 
nhất là đối với các nước đang phát 
triển như VN. Lý thuyết đã đưa 
ra nền tảng cơ sở lý thuyết cho 
việc vận dụng các yếu tố để đạt 
mục tiêu tăng trưởng nền kinh tế, 
trong đó yếu tố vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài được nhiều quốc 
gia sử dụng. Tuy nhiên các quốc 
gia nhất là VN khi sử dụng nguồn 
vốn đầu tư từ nước ngoài như 
một “cú huých” để tăng trưởng 
nền kinh tế cần thận trọng và cân 
nhắc để đạt hiệu quả sử dụng yếu 
tố này là cao nhấtl
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