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Tóm tắt:

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc 
thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương cũng như nền kinh tế quốc gia. Có 
nhiều yếu tố tác động đến thu hút dòng vốn FDI. Mục tiêu của nghiên cứu 

này là thông qua dữ liệu thống kế từ năm 1997 – 2021 của tỉnh Bình Dương và sử dụng 
mô hình OLS và ECM để xác định sự tác động của yếu tố đầu tư công và các yếu tố vĩ 
mô khác bao gồm dân số, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), lực lượng lao động, chỉ 
số giá tiêu dùng theo cấp địa phương lên dòng vốn FDI trong ngắn hạn và dài hạn. Kết 
quả ước lượng cho thấy sự tăng lên của đầu tư công và GRDP có tác động tích cực lên 
sức hút dòng vốn FDI. Trong khi đó, dân số của tỉnh có tác động tiêu cực đến dòng vốn 
FDI. Mô hình ước lượng ECM cho thấy có 68,9% độ lệch của thực tế so với giá trị dài 
hạn của dòng vốn FDI được điều chỉnh mỗi năm.
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Abstract:
Foreign direct investment plays an important role in promoting the development of 

the local economy as well as the national economy. There are many factors affecting the 
attraction of FDI inflows. The objective of this study is to adopt statistical data from 1997 
to 2021 of Binh Duong province and use OLS and ECM models to determine the impact of 
public investment and other macro factors including: population, gross regional product 
(GRDP), labor force, consumer price index by local level on FDI inflows in the short 
and long term. The estimated results show that the increase in public investment and 
GRDP has a positive impact on the attraction of FDI inflows. Meanwhile, the province’s 
population has a negative impact on FDI inflows. The ECM estimation model shows that 
there is a 68.9% deviation of reality from the long-run value of adjusted FDI inflows 
each year.
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