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Tóm tắt:
Bài báo điều tra tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến ý định của nhà đầu tư nước
ngoài (ĐTNN) ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT) và đưa ra khuyến nghị để
tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nghiên cứu tiến hành điều tra 250
doanh nghiệp FDI đang hoạt động ở vùng để thu thập và phân tích dữ liệu. Bằng phương
pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy bội, nghiên cứu đã nhận diện
các yếu tố và mức độ ảnh hưởng quan trọng của từng yếu tố đến ý định của nhà ĐTNN
trong vùng lần lượt như sau: (1) thể chế; (2) lao động; (3) môi trường quốc tế; (4) thị trường;
(5) cơ sở hạ tầng (CSHT); (6) tài nguyên; (7) công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và công nghệ.
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Abstract

The article investigates the important role of factors affecting the intentions of foreign
investors in the key economic regions of Central Vietnam and provides some
recommendations to promote the attraction of foreign direct investment (FDI). In this
research a survey has been carried out in order to collect data for analysis form 250 FDI
enterpreneurs in the regions. By means of exploratory factor analysis (EFA) and multiple
regression analysis, the research has identified the factors and their important levels of
influence on the intentions of foreign investors in the regions in such an order as follows: (1)
institutions; (2) labor forces; (3) international environment; (4) market; (5) infrastructures;
(6) natural resources.
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