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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) 

hiện nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một bộ phận quan 

trọng trong cơ cấu nguồn vốn đầu tư của bất kỳ quốc gia hoặc một 

địa phương nào. Đối với nước ta, một nước đang trong quá trình 

CNH, HĐH, chuyển đổi và hội nhập kinh tế, với mục tiêu phát triển 

kinh tế rất cao, nhu cầu vốn đầu tư rất lớn, trong đó FDI có vai trò 

đặc biệt quan trọng. 

Từ các kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm cho thấy, 

tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở các nước tiếp nhận là 

khác nhau. Có công trình nghiên cứu kết luận FDI có tác động tích 

cực đến tăng trưởng kinh tế nhưng có công trình lại kết luận ngược 

lại hay chưa có cơ sở để kết luận. 

Ở Việt Nam, từ khi mở cửa nền kinh tế và sự ra đời của Luật 

Đầu tư nước ngoài (1987), dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng rất 

nhanh và có những đóng góp tích cực đối với kinh tế - xã hội trên 

nhiều phương diện. Mặc dù nền kinh tế toàn cầu đang tồn tại nhiều 

khó khăn nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế ngày 

càng sâu rộng, tiếp tục đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI. Thực sự FDI 

có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế hay không ? là vấn đề 

cần được nghiên cứu chuyên sâu và chi tiết. Mặc dù đã có nhiều công 

trình nghiên cứu được tiến hành để trả lời cho câu hỏi này nhưng tùy 

thuộc vào đặc điểm của từng địa phương mà có những kết quả tác 

động cũng không giống nhau.  

Đà Nẵng là thành phố được phát triển mạnh từ thời Pháp 

thuộc, trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương từ 

1/1/1997. Từ năm 1997 đến nay, lãnh đạo và nhân dân thành phố đã 
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chung sức, chung lòng xây dựng và phát triển thành phố trở thành 

một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực miền 

Trung và cả nước. Giai đoạn 1997-2010, kinh tế - xã hội thành phố 

phát triển có tính đột phá, tổng sản phẩm quốc nội (GDP, theo giá so 

sánh 1994) tăng bình quân 11,4%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

theo hướng “Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp”, thu nhập bình 

quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Bước sang giai đoạn 

2011-2015, trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng 

thời tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và quốc tế, GDP giai đoạn 

này ước tăng 9,7%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 

“Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”, thu nhập bình quân đầu 

người ước đạt 56,1 triệu đồng/người, gấp 1,5 lần năm 2011. 

Thành phố Đà Nẵng đã và đang từng bước chứng tỏ được vai 

trò là hạt nhân tăng trưởng, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho cả 

vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên. Điều đó càng đòi 

hỏi thành phố phải có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các 

lĩnh vực kinh tế - xã hội. Do đó, Vốn đầu tư phát triển xã hội, đặc 

biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng 

trong giai đoạn phát triển này. Có thể nói trong giai đoạn 1997-2015 

thành phố đã thu hút được một lượng lớn vốn FDI với nhiều dự án 

lớn đã được triển khai. Các dự án FDI vào thành phố rất đa dạng, 

được phân bố ở nhiều lĩnh vực khác nhau như dệt may, bất động sản, 

công nghệ thông tin, công nghiệp chế tạo, hóa chất….Các dự án FDI 

đã góp phần giải quyết việc làm, gia tăng thu nhập cho người lao 

động, nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế và ổn định 

chính trị xã hội của thành phố. Về mặt định tính ta có thể thấy FDI có 

tác động tích cực đến sự phát triển của thành phố, tuy nhiên, về mặt 

định lượng, FDI có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế hay 

ngược lại và mức độ tác động là bao nhiêu thì chưa có nghiên cứu 
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nào chứng minh. Vì vậy rất cần thiết một nghiên cứu “Tác động của 

đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến tăng trưởng kinh tế thành phố 

Đà Nẵng” nhằm làm cơ sở để có chính sách phát huy vai trò của FDI. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 

Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về tác 

động từ FDI tới tăng trưởng kinh tế, đánh giá tác động của FDI đến 

tăng trưởng kinh tế và đưa ra những đề xuất chính sách để phát huy 

vai trò của FDI trong tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng. 

2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 

- Khái quát được lý luận về tác động của FDI đến tăng trưởng 

kinh tế; 

- Đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế và đầu tư trực tiếp 

nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng; 

- Đánh giá tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế thành phố 

Đà Nẵng. 

- Đề xuất chính sách để phát huy vai trò của FDI trong tăng 

trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu tác động của FDI đến 

tăng trưởng kinh tế  

- Phạm vi nghiên cứu  

+ Về nội dung: Tập trung nghiên cứu tác động của FDI đến 

tăng trưởng kinh tế. 

+ Về thời gian:  

Thời gian nghiên cứu từ 1997-2015 

Thời gian có hiệu lực của các giải pháp đề xuất là 2018 - 2025 

+ Về không gian nghiên cứu: 

Đề tài nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài 
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(FDI) đến tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu  

4.1. Cách tiếp cận nghiên cứu  

Cách tiếp cận nghiên cứu: do đối tượng nghiên cứu là tác động 

của FDI đến tăng trưởng kinh tế nên cần có cách tiếp cận phù hợp. Cách 

tiếp cận ở đây là trên nền lý thuyết về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh 

tế và FDI, các lý thuyết này sẽ được phân tích và làm rõ theo các câu hỏi 

nghiên cứu được đề ra.  

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập thông tin và số liệu 

Do đối tượng nghiên cứu mà luận văn sẽ chỉ sử dụng số liệu và 

thông tin thứ cấp. Các số liệu và thông tin này được thu thập từ: 

+ Số liệu của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thành phố Đà Nẵng bao gồm số lượng doanh nghiệp FDI 

đang hoạt động, tổng vốn đăng ký thực hiện, số lượng quốc gia/vùng 

lãnh thổ có dự án đầu tư, GDP, GDP/người …. 

+ Các tài liệu thông tin đã được công bố trên các giáo trình, 

báo, tạp chí, công trình và đề tài khoa học trong và ngoài nước. 

+ Các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh 5 năm 2016 – 2020 thành phố Đà Nẵng, báo cáo tình 

hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của thành phố Đà Nẵng giai 

đoạn 2011 – 2015 và định hướng trong thời gian đến …. 

- Phương pháp phân tích số liệu: Chủ yếu sử dụng phương 

pháp phân tích thống kê. Các phương pháp bao gồm: 

+ Phương pháp diễn dịch trong suy luận: Tức là nghiên cứu 

tiến hành xem xét tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài những khái 

quát đến cụ thể.  

+ Phương pháp phương pháp đồ thị và bảng thống kê để tổng 

hợp: Nghiên cứu này sử dụng hệ thống các loại đồ thị toán học và 
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những bảng thống kê số liệu theo chiều dọc và chiều ngang mô tả 

hiện trạng Số lượng và tổng vốn đầu tư của các dự án FDI trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng trong những điều kiện thời gian cụ thể.   

- Phương pháp phân tích định lượng: Nghiên cứu này sử dụng 

phương pháp hồi quy bội để trả lời câu hỏi FDI tác động đến tăng 

trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng như thế nào.  

+ Công cụ xử lý số liệu 

 Việc xử lý và tính toán các số liệu, các chỉ tiêu nghiên cứu 

được tiến hành trên máy tính theo các phần mềm Excel, SPSS. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham 

khảo, nội dung chính của luận văn gồm 4 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về tác động của đầu tư trực tiếp nước 

ngoài đến tăng trưởng kinh tế 

Chương 2: Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu và phương pháp 

nghiên cứu  

Chương 3: Tình hình tăng trưởng kinh tế và đầu tư trực tiếp 

nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng 

Chương 4. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng 

trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng 

Chương 5. Kết luận và đề xuất chính sách 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP 

NƢỚC NGOÀI ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 

1.1. NH NG V N ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP 

NƢỚC NGOÀI 

1.1.1. Khái niệm  

Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau khi đưa ra khái niệm về 

FDI, song ta có thể đưa ra một khái niệm tổng quát nhất, đó là: “Đầu 

tư trực tiếp nước ngoài là sự di chuyển vốn thông qua việc nhà đầu 

tư ở một nước đưa vốn vào một nước khác để đầu tư, đồng thời trực 

tiếp quản lý, điều hành tổ chức sản xuất, kinh doanh,... nhằm mục 

đích thu lợi ích lâu dài.” 

1.1.2. Đặc điểm 

- Chủ đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trên nước sở tại 

nhằm mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận.   

- Tỷ lệ vốn tối thiểu hay vốn pháp định của nhà đầu tư trong 

các dự án đầu tư tại nước sở tại được quy định trong luật Đầu tư của 

mỗi nước.  

- Sự phân chia quyền quản lý các doanh nghiệp phụ thuộc vào 

mức đóng góp vốn.  

- Lợi nhuận của các chủ đầu tư phụ thuộc vào kết quả hoạt 

động kinh doanh và được phân chia theo tỷ lệ góp vốn sau khi nộp 

thuế và trả lợi tức cổ phần. 

- Hành vi thực hiện FDI có thể khác nhau. 

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài không chỉ gắn liền với di chuyển 

vốn mà còn gắn liền với chuyển giao công nghệ, chuyển giao kiến 

thức và kinh nghiệm quản lý, tạo ra thị trường mới cho cả hai bên 

đầu tư và nhận đầu tư. 
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1.1.3. Tác động của đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài 

a. Tác động tích cực 

Đối với nƣớc đầu tƣ: 

- Chủ đầu tư có khả năng kiểm soát hoạt động sử dụng vốn đầu 

tư và có thể đưa ra những quyết định có lợi nhất cho họ; 

- Giúp chủ đầu tư nước ngoài tránh được hàng rào bảo hộ mậu 

dịch và chiếm lĩnh thị trường nước sở tại; 

- Chủ đầu tư nước ngoài có thể giảm được chi phí, hạ giá thành 

sản phẩm do khai thác được nguồn nguyên liệu và lao động với giá 

cả thấp của nước sở tại.  

Đối với nƣớc nhận đầu tƣ: 

- Tạo điều kiện cho nước sở tại có thể tiếp thu được kỹ thuật và 

công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý và tác phong làm việc tiên 

tiến của nước ngoài; 

- Giúp cho nước sở tại khai thác một cách có hiệu quả nguồn 

lao động, nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn vốn trong nước. 

b. Tác động tiêu cực 

Đối với nƣớc đầu tƣ: 

- Chủ đầu tư có thể gặp rủi ro cao nếu không hiểu rõ về môi 

trường đầu tư của nước sở tại; 

- Có thể xảy ra tình trạng chảy máu chất xám nếu chủ đầu tư 

nước ngoài để mất bản quyền sở hữu công nghệ, bí quyết sản xuất 

trong quá trình chuyển giao. 

Đối với nƣớc nhận đầu tƣ:  

- Nước sở tại khó chủ động trong việc bố trí cơ cấu đầu tư theo 

ngành và theo lãnh thổ; 

- Nếu không thẩm định kỹ sẽ dẫn đến sự du nhập của các loại 

công nghệ lạc hậu, công nghệ gây ô nhiễm môi trường với giá đắt 

làm thiệt hại lợi ích của nước sở tại. 
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1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG 

TRƢỞNG KINH TẾ 

Lý thuyết tăng trưởng tân cổ điểm hay còn gọi là lý thuyết tăng 

trưởng ngoại sinh. Theo lý thuyết này, tăng trưởng kinh tế được tạo 

bởi các yếu tố ngoại sinh như tích lũy vốn và lao động. Điều này có 

được là nhờ FDI làm gia tăng vốn ở nước sở tại và sau đó thúc đẩy 

kinh tế tăng trưởng hướng tới trạng thái ổn định mới bằng cách tích 

tụ vốn. Theo lý thuyết tăng trưởng ngoại sinh thì FDI tác động đến 

tăng trưởng kinh tế thông qua tác động đến đầu tư trong nước (Herzer 

et al, 2008). 

Lý thuyết tăng trưởng nội sinh xác định tăng trưởng kinh tế 

bằng việc giới thiệu quy trình sản xuất công nghệ mới ở nước sở tại 

và FDI được giả định là hiệu quả hơn đầu tư trong nước. Do đó, FDI 

tăng cường tăng trưởng kinh tế thông qua sự lan tỏa công nghệ, dịch 

chuyển lao động, đào tạo kỹ năng quản lý và sắp xếp tổ chức. Kết 

quả là, đầu tư nước ngoài có thể làm tăng năng suất nền kinh tế chủ 

nhà và sau đó FDI có thể được coi như chất xúc tác của đầu tư trong 

nước và tiến bộ công nghệ.  

 . . . Các  ênh tác động của FDI đến t ng trƣởng  inh tế 

FDI tác động đến tăng trưởng kinh tế thông qua nhiều kênh 

khác nhau. Theo cách tiếp cận hẹp, FDI tác động trực tiếp đến tăng 

trưởng kinh tế thông qua kênh đầu tư và tác động gián tiếp thông qua 

các tác động tràn. Theo cách tiếp cận rộng, FDI gây áp lực buộc nước 

tiếp nhận đầu tư phải cải thiện môi trường đầu tư nhằm giảm chi phí 

giao dịch và tăng hiệu suất của vốn và cuối cùng là tác động tích cực 

đến tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, FDI còn làm tăng đầu tư trong 

nước thông qua việc cung cấp nguyên nhiên liệu cho các doanh 

nghiệp FDI hoặc tiêu thụ sản phẩm từ các doanh nghiệp FDI. 
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 . Cơ s     thu ết v  tác động c    D  đến t ng trư ng  inh 

tế th ng qu   ênh đ u tư 

Y là sản phẩm đầu ra của nền kinh tế được tạo ra bởi khu vực 

sản xuất sản phẩm cuối cùng bằng công nghệ sản xuất tổng quát, sử 

dụng các yếu tố đầu vào là vốn vật chất K và vốn con người H: 

                    Y(t) = A(t)f(K(t), H(t))                  (1.5) 

Giả sử tiến bộ công nghệ gọi là  (t), tăng trưởng với tốc độ 

không đổi a (hay  (t)    (0) với  (0) là mức độ công nghệ tại thời 

điểm gốc), thì hàm sản xuất giả định ở trên, trình độ công nghệ   sẽ 

ảnh hưởng tích cực đến cả hai yếu tố đầu vào K(t), H(t). Kết quả của 

cơ chế này là tiến bộ công nghệ sẽ tác động gián tiếp tới sản phẩm 

đầu ra Y(t). Lúc này Y là tổng sản phẩm quốc nội GDP thể hiện tốc 

độ tăng trưởng kinh tế qua mô hình sau: 

               gy = gGDP = -θ[Ω(F(b, N/N*))
-1

-ρ]                     (1.6) 

Từ mô hình (1.6) cho thấy tồn tại mối quan hệ trực tiếp giữa 

FDI và tăng trưởng kinh tế. Thông qua FDI, không những nhiều hàng 

hóa vốn mới được tại ra (tăng tài sản vốn vật chất của nền kinh tế) 

mà chi phí để sản xuất ra chúng còn giảm đi, qua đó tác động tích cực 

tới tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng còn tỷ lệ nghịch 

với mức chênh lệch về công nghệ (được tính bằng tỷ lệ giữa số hàng 

hóa vốn mới sản xuất trong nước và hàng hóa vốn sản xuất ở các 

nước đang phát triển – giữa nước nhận FDI và các nước phát triển).  

b. Đóng góp c    hu vực  D  vào t ng trư ng  inh tế c   

các nước đ ng phát triển (nước tiếp nhận đ u tư) 

- FDI góp ph n gi  t ng vốn đ u tư phát triển 

Khi một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh hơn nhất là các 

nước đang phát triển, phải có nhiều vốn hơn nữa. Nếu vốn đầu tư 

trong nước không đủ, nền kinh tế này sẽ muốn có cả vốn từ nước 

ngoài và FDI là một trong những nguồn vốn rất quan trọng.  
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- Đẩ  mạnh chiến  ược xuất  hẩu 

Hầu hết các doanh nghiệp FDI về lĩnh vực sản xuất chủ yếu là 

sản xuất hàng hóa xuất khẩu, do vậy góp phần tăng năng lực xuất 

khẩu. Đồng thời, thông qua các chi nhánh của các công ty nước ngoài 

hoặc các công ty xuyên quốc gia để mở rộng thị trường xuất khẩu.  

- Tạo việc  àm và đào tạo nhân công 

Vì một trong những mục đích của FDI là khai thác các điều 

kiện để đạt được chi phí sản xuất thấp, nên doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài sẽ thuê mướn nhiều lao động địa phương. 

- Đóng góp vào nguồn thu cho ngân sách nhà nước:  

Đối với nhiều quốc gia đang phát triển, thuế do các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là nguồn thu ngân sách quan trọng. 

1.3. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA 

FDI ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 

Các nghiên cứu đánh giá tác động của FDI đến tăng trưởng 

kinh tế trên thế giới khá phong phú và đa dạng, các nghiên cứu đã 

đưa ra nhiều kết luận không thống nhất về tác động của FDI đến tăng 

trưởng kinh tế.  

Ở Việt Nam đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về FDI nói 

chung, nhưng còn rất ít các nghiên cứu định lượng phân tích mối 

quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế.  

KẾT LUẬN CHƢƠNG   
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CHƢƠNG 2 

ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ  

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

 . . . Điều  iện tự nhiên 

Địa hình thành phố Đà Nẵng đa dạng, có cả đồng bằng, trung 

du, miền núi; chiếm phần lớn diện tích là đồi núi và ở độ cao 700-

1.500m; độ dốc lớn (>40
0
); là nơi tập trung nhiều rừng đầu nguồn, và 

phần lớn nằm bên cạnh bờ biển.  

Bờ biển Đà Nẵng dài 92km, có vùng lãnh hải thềm lục địa độ 

sâu 200m từ Đà Nẵng trải ra 125km tạo thành vành đai nước rộng 

lớn. Vùng bờ thành phố gồm 8 quận, huyện, dân số thành phố khoảng 

1.007,7 ngàn người (2014), trong đó dân số sống ở nông thôn chiếm 

18,6%.  

 . . . Hiện trạng giao th ng và hạ tầng    thuật 

Đà Nẵng nằm ở trung độ của Việt Nam, trên trục giao thông 

huyết mạch Bắc - Nam về cả đường bộ, đường sắt, đường biển và 

đường hàng không, cách thủ đô Hà Nội 746km về phía Bắc, cách 

thành phố Hồ Chí Minh 964km về phía Nam, là cửa ngõ giao thông 

quan trọng của cả miền Trung và Tây Nguyên.  

2.1.3. Đặc điểm  inh tế - xã hội 

Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ tăng tương đối khá, 

bước vào nhóm các thành phố đang phát triển có mức thu nhập khá, 

cơ cấu kinh tế chuyển đổi tích cực, một số lĩnh vực có vị trí cao so 

với cả nước. 

Đời sống các tầng lớp dân cư tiếp tục được cải thiện; sự nghiệp 

văn hóa, giáo dục, y tế và các lĩnh vực xã hội khác có những tiến bộ 

đáng kể.  
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2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu 

Do đối tượng nghiên cứu mà luận văn sẽ chỉ sử dụng số liệu và 

thông tin thứ cấp. Các số liệu và thông tin này được thu thập từ: 

+ Số liệu sử dụng trong mô hình là bộ số liệu theo chuỗi thời 

gian từ năm 1997 – 2015 

+ Các tài liệu thông tin đã được công bố trên các giáo trình, 

báo, tạp chí, công trình và đề tài khoa học trong và ngoài nước. 

+ Các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh 5 năm 2016 – 2020 thành phố Đà Nẵng, báo cáo tình 

hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của thành phố Đà Nẵng giai 

đoạn 2011 – 2015 và định hướng trong thời gian đến …. 

 

2.2.2. Phƣơng pháp phân tích 

a. Phương pháp phân tích thống  ê 

Phương pháp này được sử dụng để xem xét: 

+ Xu hướng tăng trưởng kinh tế. 

+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

+ Các yếu tố tạo ra tăng trưởng kinh tế. 

b. M  hình  inh tế  ượng 

Hồi quy bội 

Thông thường trong các mối quan hệ kinh tế hay quản trị, biến 

phụ thuộc Y phụ thuộc vào nhiều biến giải thích khác nhau. Hàm hồi 

quy tổng thể ngẫu nhiên với k biến có thể được biểu diễn như sau: 

Yi = β1xi1 + β2x2t + ........ + βkxkt + ut                        (2.1) 

t 1,2,3,…,n 

Trong đó: 

β1 là hệ số chặn, β2,…,βk là các hệ số hồi quy riêng, ut là hạng nhiễu 

ngẫu nhiên, và t là quan sát thứ t, n được xem là quy mô toàn bộ của 
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tổng thể.  

M  hình  inh tế: 

Để xây dựng mô hình, tác giả bắt đầu với hàm sản xuất cơ bản. 

Giả sử các yếu tố sản xuất và công nghệ sản xuất xác định quy mô 

sản lượng trong một nền kinh tế: 

Y =f(K,L) 

Hàm sản xuất có thể được viết lại như sau: 

Y = f(I, L, FDI)                                                                   (2.2) 

Xem xét hàm sản xuất trên trong mô hình hồi quy bội, ta có 

phương trình sau: 

Yt = b0 + b1It + b2Lt + b3FDIt + e                                        (2.3) 

K T LU N CHƢƠNG   

 

CHƢƠNG 3 

TÌNH HÌNH TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VÀ ĐẦU TƢ  

TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.1. TÌNH HÌNH TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 

3.1.1. Tình hình t ng trƣởng  inh tế chung 

Trong giai đoạn 1997 – 2000, cuộc khủng hoảng tài chính tiền 

tệ châu Á ảnh hưởng tiêu cực đến TTKT. Sang giai đoạn 2001 – 

2005, TTKT thành phố chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trưởng 

cao và ổn định. Đến giai đoạn 2006 – 2010, thành phố chịu ảnh 

hưởng nặng nề của hai cơn bão lớn và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn 

cầu 2008, 2009 đã làm giảm đáng kể nguồn vốn FDI và kim ngạch 

xuất khẩu. Tiếp tục đến giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng kinh 

tế bình quân giai đoạn này giảm còn 9,5%/năm. 

Cơ cấu ngành kinh tế của thành phố dịch chuyển theo hướng 

tích cực từ “công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp” sang “dịch vụ - 
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công nghiệp - nông nghiệp”.  

3.1.2. Đóng góp của các yếu tố sản xuất vào t ng trƣởng 

 inh tế thành phố Đà Nẵng 

 . L o động 

Trong vòng gần 20 năm, lực lượng lao động từ 299.574 người 

vào năm 1997 tăng lên 547.007 người năm 2015, tăng 1,83 lần so với 

năm 1997. Tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn này là 

3,4%/năm trong vòng 19 năm và có xu hướng giảm dần. Điều này 

cho thấy cung lao động của thành phố tăng chậm. Nguyên nhân do số 

lượng và quy mô các doanh nghiệp trên địa bàn tăng chậm dẫn đến 

nhu cầu lao động không cao. 

 

b. Vốn đ u tư 

Tổng vốn đầu tư (theo giá cố định 2010) được huy động vào 

TTKT thành phố Đà Nẵng là khá lớn, từ 3.856,1 tỷ đồng năm 1997 

lên tỷ đồng năm 22.380 tỷ đồng năm 2010 và 23.207,6 tỷ đồng năm 

2015. Tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP cũng tăng qua các năm, đặc biệt 

năm 2011 tỷ lệ này lên tới 83,6%.  

Lượng vốn huy động vào tăng trưởng được đánh giá thông qua 

tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư. Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư cao 

nhất là 56% vào năm 2004, thấp nhất là -7,7% năm 2013 và trung 

bình giai đoạn 1997 – 2015 là 10,48%/năm. 

Phân bổ vốn đầu tư cho TTKT chưa hợp lý và chủ yếu phân bổ 

vốn cho các ngành công nghiệp và dịch vụ.  

Hiệu quả đầu tư được thể hiện qua hệ số ICOR. Trong năm 

1998, cứ tăng 1 đồng tăng trưởng GDP thì phải cần tăng 6,05 đồng 

vốn đầu tư, đến năm 2005 cần 5,64 đồng, năm 2010 cần 7,21 đồng và 

năm 2015 cần 5,01 đồng.  
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c. Các nhân tố n ng suất tổng hợp trong t ng trư ng  inh tế: 

TTKT không chỉ phụ thuộc vào tốc độ gia tăng tuyệt đối của 

lao động, vốn mà quan trọng hơn còn phụ thuộc vào năng suất sử 

dụng vốn và lao động hay nói cách khác là hiệu quả kinh tế.  

3.2. TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI (FDI) 

3. . . Tình hình chung về FDI 

- Giai đoạn 1997 – 2007:  Thành phố đã xác định công nghiệp 

là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Do vậy, thành 

phố tập trung phát triển các khu công nghiệp để thu hút các dự án sản 

xuất, chế biến và chế tạo. Đối với các dự án thương mại, dịch vụ, du 

lịch, khu nghỉ dưỡng… được thành phố quy hoạch dọc bờ biển và các 

khu trung tâm của thành phố. Tính đến cuối năm 2007, Đà Nẵng có 

121 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 1,75 tỷ USD. Trong đó, lĩnh 

vực công nghiệp chiếm trên 60% về vốn đăng ký. 

- Giai đoạn 2008 – 2015: Sau khi Việt Nam chính thức gia 

nhập WTO, số lượng dự án cấp mới và tăng vốn đầu tư tăng dần qua 

các năm. Đặc biệt, năm 2015 khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực, số dự 

án FDI đăng ký cấp mới tăng lên tới 93 dự án.  

Các nhà đầu tư FDI quan tâm nhiều đến các lĩnh vực bất động 

sản, du lịch, vui chơi, công nghiệp chế biến, chế tạo, giáo dục và đào 

tạo, xây dựng, dịch vụ  ăn, ở, vận tải kho bãi, hoạt động khoa học 

công nghệ, hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ, công nghệ thông 

tin và truyền thông, y tế...  

3. . . Tình hình hoạt động của doanh nghiệp FDI 

Số lượng và quy mô doanh nghiệp FDI còn ít và tăng chậm. 

Nếu năm 2005 là 31 doanh nghiệp thì đến năm 2010 là 68 doanh 

nghiệp tăng 37 doanh nghiệp và năm 2014 là 158 doanh nghiệp tăng 

90 doanh nghiệp so với năm 2010. 

Quy mô của các doanh nghiệp FDI phần lớn là doanh nghiệp 
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vừa, nhỏ và siêu nhỏ, chiếm tới 91% trong tổng số doanh nghiệp FDI 

đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2014 phân theo quy mô lao động. 

3. .3. Hoạt động thu h t FDI tại thành phố Đà Nẵng  

Kể từ năm 1997 là năm thành phố Đà Nẵng tách tỉnh đến năm 

2015, trong giai đoạn này Việt Nam cho ra đời hàng loạt các đạo luật 

quan trọng. Ngoài những chính sách và cơ chế của Trung ương, 

chính quyền địa phương cũng rất nỗ lực trong quyết tâm phát triển 

thành phố, hàng loạt chính sách thực hiện trong giai đoạn này.  

3. . . Nh ng hạn chế  tồn tại của  hu vực FDI 

- FDI chưa tạo được động lực phát triển nhanh, bền vững cho 

kinh tế thành phố.  

- Hiệu quả của các doanh nghiệp FDI còn thấp. 

- Đời sống người lao động làm việc trong các doanh nghiệp 

FDI chưa thật đảm bảo vững chắc.  

- Những tổn hại gây ra cho môi trường như chất thải, ô nhiễm 

nguồn nước, không khí... trong các doanh nghiệp FDI chưa khắc phục. 

- Mặc dù các dự án FDI đã được tập trung trong các khu công 

nghiệp theo quy định nhưng vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn chưa 

được giải quyết triệt để. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 
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CHƢƠNG 4 

TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

4.1. TÁC ĐỘNG QUA KÊNH ĐẦU TƢ 

 . . . Phân tích định tính 

Về quy mô, GDP của khu vực FDI tăng liên tục. Theo giá so 

sánh 2010, năm 1997 mức GDP của khu vực này là 435 tỷ đồng thì 

đến năm 2000 là 800 tỷ đồng, năm 2005 là 1.217 tỷ đồng, năm 2010 

là 2.679 tỷ đồng và đến năm 2015 là 5.694 tỷ đồng, bằng 13,1 lần so 

với năm 1997. Tốc độ tăng GDP của khu vực FDI không đều và 

trung bình 15,4%/năm.  

Do tăng quy mô nên tỷ trọng GDP của khu vực FDI trong 

GDP chung toàn nền kinh tế thành phố tăng liên tục qua các năm.  

 . . . Phân tích định lƣợng 

 . M  hình ước  ượng 

Như đã trình bày trong chương II, tác giả sử dụng mô hình 

thực nghiệm (2.1) và triển khai với các biến cụ thể để nghiên cứu tác 

động của FDI đến tăng trưởng kinh tế thông qua kênh đầu tư như sau: 

      Yt = b1 + b2lnIt + b3lnFDIt + b4%Lt +e                     (4.1) 

b. Thống kê và phân phối xác suất c a các biến trong mô 

hình 

Thống kê cơ bản về biến FDIt (sau khi logarit hóa) là 3,2836, 

giá trị nhỏ nhất là 2,88 và giá trị nhỏ nhất là 3,60.  

c. Kiểm tr  độ tin cậ  các biên qu n sát (Ln D , Ln , %L) 

ảnh hư ng đến t ng trư ng  inh tế  Ln GDP 

Kết quả kiểm định cho thấy hệ số Cronbach  lpha của cả ba 

thang đều tăng lên so với thang đo trước khi loại biến. Như vậy sau 

kiểm định sơ bộ, tất cả các thang đo của mô hình đều có hệ số 
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Cronbach  lpha lớn hơn 0,7 và các hệ số tương quan biến tổng đều 

lớn hơn 0,3. Có thể kết luận là thang đo được lựa chọn đủ độ tin cậy. 

d. Kết quả ước  ượng 

Từ số liệu thống kê, trên cơ sở mô hình ước lượng (4.1) và sử 

dụng phần mềm SPSS 16.0 để ước lượng và kiểm định, có kết quả 

như sau: 

Bảng 4.3. Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 
Variables 

Removed 
Method 

1 %L, LnI, lnFDI
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: LnGDP 

Bảng 4.4. Model Summary
b
 

Model R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .982 .978 .0645 1.323 

a. Predictors: (Constant), %L, LnI, lnFDP 

b. Dependent Variable: LnGDP 

Bảng 4.5. ANOVA
b
 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 3.367 3 1.122 269.120 .000
a
 

Residual .063 15 .004   

Total 3.429 18    

a. Predictors: (Constant), %L, LnI, lnFDI 

b. Dependent Variable: LnGDP  
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Bảng 4.6. Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.515 .310  -4.885 .000   

lnFDI .967 .159 .466 6.088 .000 .208 4.813 

LnI 1.041 .140 .561 7.449 .000 .214 4.667 

%L .027 .025 .040 1.061 .306 .843 1.186 
 

a. Dependent Variable: LnGDP 

e. Phân tích  ết quả từ m  hình 

Từ kết quả phân tích, ta được mô hình sau: 

gt = -1,515 + 1,041lnIt + 0,967lnFDIt + 0,27%L + e 

 Qua bảng 4.5 cho thấy, đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 1% 

thì tăng trưởng kinh tế tăng thêm 0,967% khi các yếu tố khác trong 

mô hình không đổi. Các kết quả ước lượng đều phù hợp với lý thuyết 

thực tế, khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng và vốn đầu tư 

phát triển xã hội nói chung tăng lên sẽ dẫn tới tăng trưởng kinh tế. 

4.2. ĐÓNG GÓP CỦA KHU VỰC FDI VÀO TĂNG TRƢỞNG 

KINH TẾ 

  . . . FDI góp phần gia t ng vốn đầu tƣ phát triển 

Trong giai đoạn từ 1997 đến nay, để đáp ứng yêu cầu tăng 

trưởng và phát triển thì tăng nguồn vốn đầu tư là một nhu cầu cấp 

bách. Trong khoảng 20 năm qua, khi nguồn vốn trong nước còn hạn 

chế thì nguồn vốn FDI giữ một vai trò quan trọng, đặc biệt là trong 

những năm 90 của thế kỷ 20. Năm 1997, nguồn vốn FDI chiếm 26% 

trong tổng vốn đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 . . . FDI với việc đẩy mạnh chiến lƣợc xuất  hẩu 
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Tỷ trọng của khu vực FDI trong tổng giá trị xuất khẩu chung 

của thành phố ngày càng tăng. Đặc biệt là trong giai đoạn 2010 – 

2013, tỷ trọng xuất khẩu khu vực FDI chiếm hơn 50% so với giá trị 

xuất khẩu của toàn thành phố. 

 . .3. FDI đã tạo việc làm cho ngƣời lao động 

Tính đến thời điểm 31/12/2014, trên địa bàn thành phố có hơn 

43.800 lao động làm việc trong các doanh nghiệp FDI. Ngoài ra có 

hàng ngàn lao động gián tiếp thông qua các hoạt động của các tổ 

chức trong nước cung cấp dịch vụ, nguyên vật liệu phục vụ cho các 

doanh nghiệp FDI. 

 . . . FDI đóng góp nguồn thu cho ngân sách 

Năm 2007 là năm có tỷ lệ nguồn thu NSNN từ DN FDI thấp 

nhất chiếm 2,3% tổng nguồn thu NSNN toàn thành phố và năm 2014 

là năm có tỷ lệ nguồn thu NSNN từ DN FDI so với tổng nguồn thu 

NSNN toàn thành phố cao nhất chiếm 10%.  

KẾT LUẬN CHƢƠNG   

 

CHƢƠNG 5 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XU T CHÍNH SÁCH 

5.1. KẾT LUẬN 

 Trong gần 20 năm qua kể từ khi thành phố trở thành thành 

phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã thu được những kết quả ấn 

tượng về thu hút FDI. Cùng với sự tăng trưởng nhanh về GDP chung 

của cả nền kinh tế, khu vực có vốn FDI chiếm tỷ trọng ngày càng 

tăng trong GDP. Thành quả trên được đánh giá là kết quả của cải 

cách chính sách ở Việt Nam nói chung và chính quyền thành phố Đà 

Nẵng nói riêng đã thực hiện trong giai đoạn vừa qua, đồng thời đó 

cũng là động lực giúp các nhà hoạch định đưa ra những chính sách 

mới nhằm phát huy tối đa nguồn lợi từ thu hút FDI. Tuy nhiên cho 
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đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào sử dụng phương pháp nghiên 

cứu định lượng để đánh giá tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế 

thành phố Đà Nẵng. Trong khi đó, hiểu sâu và đánh giá được mức độ 

tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế có thể cung cấp một số căn 

cứ có ích cho việc xây dựng chính sách nhằm tối đa hóa lợi ích mà 

khu vực FDI có thể mang lại cho thành phố. Những nội dung trình 

bày trong luận văn một phần đánh giá được tác động của FDI đến 

tăng trưởng kinh tế thành phố thông qua kênh đầu tư. 

 Chương 1 của luận văn, tác giả khái quát các lý luận về tăng 

trưởng kinh tế như khái niệm về tăng trưởng kinh tế, cấu trúc tăng 

trưởng kinh tế theo ngành và dịch chuyển cơ cấu kinh tế và các mô 

hình hình tăng trưởng kinh tế. Tác giả cũng khái quát được các tác 

động tích cực và tiêu cực của FDI đến tăng trưởng kinh tế và đưa ra 

các lý thuyết về tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế từ các mô 

hình nghiên cứu đến các kết quả nghiên cứu thực nghiệm nhằm mục 

đích xây dựng khung lý thuyết cho những phân tích định tính cũng 

như định lượng. 

 Tiếp đến Chương 2, tác giả giới thiệu sơ lược về điều kiện tự 

nhiên cũng như tình hình kinh tế xã hội của địa bàn nghiên cứu 

(thành phố Đà Nẵng) và phương pháp nghiên cứu. Trong phương 

pháp nghiên cứu, tác giả cũng đưa ra mô hình kinh tế lượng phù hợp 

dựa trên những nghiên cứu thực nghiệm của Agrawal Gauraw 

(2011). 

 Bằng phương pháp phân tích thống kê và tổng hợp, Chương 

3 cho thấy:  

- Về tăng trưởng kinh tế: Mặc dù nền kinh tế bị tác động bởi 

các cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và thiên 

tai, dịch bệnh nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành 

phố vẫn đạt ở mức hai con số và có xu hướng tăng. Cơ cấu kinh tế 
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dịch chuyển theo hướng tích cực, từ công nghiệp - dịch vụ - nông 

nghiệp sang dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Tăng trưởng kinh 

tế thành phố Đà Nẵng là loại tăng trưởng theo chiều rộng, tức lao 

động và vốn là hai nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế. Tuy nhiên, cách thức phân bổ và sử dụng nguồn lực này chưa hợp 

lý, hiệu quả sử dụng vốn và năng suất lao động còn thấp. 

- Về tình hình FDI: Số dự án cấp mới và tăng thêm tăng đều 

qua các năm, đặc biệt là năm 2015, khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực. 

Tuy số dự án cấp mới và tăng thêm tăng dần qua các năm nhưng tổng 

vốn đầu tư đăng ký thực hiện vẫn còn rất thấp so với các địa phương 

khác trong khu vực và cả nước. Các dự án FDI chủ yếu đầu tư vào 

các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin và 

thương mại dịch vụ phần nào đáp ứng mục tiêu trong Nghị quyết 33 

của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng  “Xây dựng Đà Nẵng trở thành một 

đô thị lớn của cả nước, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công 

nghệ của miền Trung”. 

 Những phân tích định tính cũng như định lượng trong 

Chương 4 góp phần xác định FDI tác động tích cực đến tăng trưởng 

kinh tế thành phố Đà Nẵng. Một kết luận rút ra từ phân tích định 

lượng là vốn đầu tư trong nước trong nghiên cứu này không chỉ là đại 

lượng xác định tăng trưởng kinh tế, mà còn là nhân tố các tác động 

tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Tuy các kết quả đều chỉ ra rằng 

nguồn vốn FDI tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế thành phố 

Đà Nẵng nhưng mức độ tác động vẫn còn thấp. Đây là điểm mà các 

nhà hoạch định chính sách cần quan tâm nhằm đưa ra các chính sách 

nhằm phát huy hơn nữa hay tận dụng tối đa nguồn lực FDI cho tăng 

trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. 

5. . ĐỀ XU T CHÍNH SÁCH 

Vai trò của FDI đối với tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng đã 
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được kiểm định rõ ràng. Do đó, việc khai thác nhằm phát huy vai trò của 

FDI trong tăng trưởng kinh tế thành phố là rất cần thiết, nhất là trong 

giai đoạn CNH-HĐH như hiện nay khi nguồn vốn đầu tư trong nước 

phục vụ cho tăng trưởng kinh tế ngày càng hạn hẹp. Từ thực tế đó, đòi 

hỏi cần có những đề xuất chính sách cần hướng đến khai thác những ưu 

thế của FDI. 

- Tăng cường thu hút FDI để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế 

Từ kết quả ước lượng bằng phương pháp OLS, cho thấy dòng vốn 

FDI có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế thành phố. Do đó, cần 

tiếp tục thu hút dòng vốn này vào trong tăng trưởng kinh tế thành phố 

bằng cách tác động đến các nhân tố góp phần hấp dẫn dòng vốn FDI 

như: Tăng quy mô thị trường, Phát triển công nghiệp hỗ trợ, Nâng cao số 

lượng và chất lượng nguồn lao động, Tiếp tục cải cách hành chính và 

Mở rộng giao thương quốc tế. 

- Gia tăng nguồn vốn FDI mới là điều kiện cần cho tăng trưởng 

kinh tế. Cần có những giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn này mới là 

điều kiện đủ để tăng trưởng kinh tế bền vững. Do đó, thu hút vốn FDI 

trong giai đoạn tới cần được điều chỉnh theo hướng chuyển từ thiên về 

số lượng sang chất lượng, chú trọng nhiều hơn đến hiệu quả thu hút và 

nâng cao chất lượng đầu tư. Cần có sự quan tâm đến các dự án có hiệu 

quả phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố, các dự 

án đầu tư cụ thể, để khi thực thi, các dự án FDI mang lại hiệu quả tích 

cực, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đối với tăng trưởng kinh tế 

cũng như những vấn đề liên quan khác: chuyển giá để gian lận thuế, tổn 

hại môi trường, rửa tiền, khai thác kiệt quệ tài nguyên thiên nhiên, lợi 

dụng nhân công giá r , cạnh tranh không lành mạnh. 

- Có cơ chế ưu đãi đặc biệt đối với các dự án FDI lớn của các tập 

đoàn công nghiệp cao, tạo ra tiềm lực và sức lan tỏa lớn trong từng sản 




