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Tác động của việc gia nhập WTO đến đầu tư trực tiếp 
nước ngoài tại Việt �am : Luận văn ThS. Kinh tế: 
60.31.01 /Trần Sỹ �guyên ; �ghd. : TS. �guyễn Xuân 
Thiên 

1. Sự cần thiết của đề tài 

Việc là thành viên chính thức của WTO sẽ đem đến cho Việt Nam nhiều cơ hội 

nhưng cũng có rất nhiều thách thức. Gia nhập WTO, Việt Nam bắt buộc phải cải cách 

các chính sách liên quan đến đầu tư theo hướng giảm thiểu các rào cản trái với quy 

định của WTO, đồng thời bãi bỏ sự phân biệt đối xử theo chế độ đãi ngộ tối huệ quốc 

(MFN) và đối xử quốc gia (NT), phải tuân thủ nguyên tắc minh bạch hóa và tính dự 

báo các quy định, chính sách, thể chế thương mại. Khi trở thành thành viên của 

WTO, Việt Nam cũng phải cam kết mở cửa thị trường dịch vụ, điều này sẽ kéo theo 

một làn sóng đầu tư nước ngoài vào nhiều ngành kinh tế. 

Như chúng ta đã biết, trong điều kiện nguồn lực trong nước còn hạn hẹp, tiết kiệm 

hạn chế, thu hút FDI là một trong những chính sách quan trọng nhất của Đảng và Nhà 

nước để đạt được mục tiêu kinh tế - xã hội đặt ra. Đặc biệt, tiến trình hội nhập sâu 

vào nền kinh tế khu vực và thế giới của nước ta cũng đòi hỏi phải tạo chuyển biến cơ 

bản trong công tác thu hút FDI, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của giai đoạn mới. 

Mục tiêu và kỳ vọng của Đảng và Nhà nước ta đặt vào FDI chính là hiệu quả của nó, 

bởi FDI là nguồn vốn quan trọng cho phát triển kinh tế. Tuy nhiên, với tư cách là 

thành viên chính thức của WTO thì Việt Nam phải tuân thủ những định chế của tổ 

chức này, vì vậy, trong chừng mực nào đó việc gia nhập WTO sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến những mục tiêu và kỳ vọng của FDI trên đây, từ đó ảnh hưởng đến định hướng 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã được vạch ra.  

Gia nhập WTO vừa mang lại những cơ hội to lớn vừa đối mặt với những thách thức 

gay gắt trong quá trình phát triển kinh tế đất nước nói chung và quá trình hội nhập 

kinh tế quốc tế nói riêng. Bởi vậy đánh giá đúng những tác động của việc gia nhập 

WTO đối với FDI để từ đó vạch ra những bước đi, biện pháp cụ thể nhằm tăng cường 

thu hút và nâng cao hiệu quả FDI, đồng thời giảm thiểu ở mức cao nhất những bất lợi 

đối với quá trình phát triển đất nước là vấn đề hết sức cấp bách. Vì vậy, “Tác động 

của việc gia nhập WTO đến Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt �am” đã được 

chọn làm đề tài cho Luận văn Thạc sỹ.  

2. Tình hình nghiên cứu 

Cho đến nay, ở Việt Nam đã có nhiều cuốn sách, bài báo, tạp chí, chuyên đề của một 

số tác giả trong nước nghiên cứu cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn của hoạt động 
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thu hút FDI tại Việt Nam nói chung và những tác động của việc gia nhập WTO đối 

với Việt Nam. 

Tuy nhiên, các công trình, bài báo hay các bài viết nói trên ở góc độ này hay góc độ 

khác chỉ phân tích tình hình thu hút và vai trò FDI đối với Việt Nam hoặc những tác 

động của WTO đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, chưa có một công trình nào 

nghiên cứu một cách đầy đủ và hệ thống về vấn đề thu hút và hiệu quả của FDI trong 

thời kỳ gia nhập WTO với tư cách là một luận văn khoa học. Mặt khác, đối tượng 

nghiên cứu của Luận văn ở đây là “đối tượng động”, theo đó, kết quả nghiên của giai 

đoạn này sẽ cập nhật và phản ánh chính xác hơn so với các kết quả nghiên cứu trước 

đó. Vì vậy có thể nói rằng nội dung của Luận văn không có sự trùng lặp về đề tài và 

kết quả nghiên cứu nói trên mà hy vọng sẽ là những đóng góp mới cả lý luận và thực 

tiễn nhằm bổ sung để hoàn thiện hơn những ý tưởng và sự quan tâm nghiên cứu của 

nhiều học giả kinh tế đương đại.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của Luận văn là tìm hiểu những tác động, đặc biệt là những thách thức khi 

Việt Nam gia nhập WTO đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài; để từ đó đề 

ra các biện pháp nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả của FDI tại Việt 

Nam. 

3.2. �hiệm vụ nghiên cứu 

Luận văn kế thừa có chọn lọc các quan điểm, các tổng kết, các ý kiến đề xuất của các 

nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và các chủ đầu tư tại các cuộc hội thảo về FDI được 

tổ chức tại Việt Nam. Theo đó, nhiệm vụ của Luận văn là: 

- Hệ thống hóa các định chế của WTO điều chỉnh lĩnh vực FDI;  

- Đánh giá tình hình thu hút FDI và những hiệu quả kinh tế - xã hội của nó đối với 

Việt Nam giai đoạn 1987 - 2006; 

- Phân tích tác động của các định chế WTO đối với FDI tại Việt Nam; 

- Dự báo triển vọng của FDI, nhận định những cơ hội và thách thức đối với việc thu 

hút FDI trong thời kỳ gia nhập WTO để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng 

cường thu hút và nâng cao hiệu quả của FDI tại Việt Nam trong thời gian tới - thời 

kỳ gia nhập WTO. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 
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Đối tượng nghiên cứu là tác động của việc gia nhập WTO đến FDI tại Việt Nam. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Việc Việt Nam gia nhập WTO có tác động đến hoạt động đầu tư nói chung, nhưng 

Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu tác động của WTO đến FDI tại Việt Nam. Thông 

qua việc hệ thống hóa những định chế của WTO điều chỉnh lĩnh vực FDI, xem xét 

tình hình thu hút và đánh giá hiệu quả của FDI đối với Việt Nam giai đoạn 1987 - 

2006, người viết đi vào tìm hiểu những tác động của những định chế WTO đến FDI 

để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả FDI tại 

Việt Nam trong thời gian tới khi mà chúng ta đã là thành viên chính thức của WTO. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn được thực hiện trên cơ sở những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, 

các quan điểm của Đảng và Nhà nước về sự nghiệp đổi mới, về chính sách mở cửa 

nhất quán, về công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, về chính sách thu 

hút FDI. Đồng thời, Luận văn có tham khảo các lý thuyết kinh tế hiện đại, đặc biệt là 

lý thuyết về tăng trưởng với các nước đang phát triển.  

Để thực hiện mục đích đề ra, Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên 

cứu khác nhau như: Phương pháp tổng hợp và phân tích; Phương pháp quy nạp và 

diễn giải; Phương pháp logic và lịch sử; v.v. Số liệu phục vụ cho việc phân tích được 

thu thập từ các cơ quan ban ngành có liên quan cũng như được phỏng vấn trực tiếp 

của một số chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại. 

6. �hững đóng góp mới của Luận văn 

Bước đầu đánh giá những tác động của các định chế WTO đến hiệu quả thu hút FDI 

tại Việt Nam và đề xuất những biện pháp nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu 

quả của FDI trong thời gian tới. 

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mục lục, lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, Luận văn được bố cục 

thành 3 chương: 

Chương 1. Các định chế của WTO đối với FDI 

Chương 2.   Thực trạng FDI tại Việt Nam và ảnh hưởng của các định chế 

WTO đến FDI tại Việt Nam 

Chương 3. Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả 

của FDI tại Việt Nam thời kỳ gia nhập WTO 

 



 - 4 - 

Chương 1 - CÁC ĐN�H CHẾ CỦA WTO ĐỐI VỚI FDI 

1.1.  GIỚI THIỆU CHU�G VỀ TỔ CHỨC THƯƠ�G MẠI THẾ GIỚI 

WTO là tên viết tắt từ tiếng Anh của Tổ chức thương mại thế giới (World Trade 
Organization). WTO được thành lập theo Hiệp định ký kết tại Marrakesh (Marốc) 
ngày 15/4/1994, trụ sở chính đặt tại Geneva, Thụy Sỹ. Đây là tổ chức quốc tế duy 
nhất đưa ra những nguyên tắc thương mại giữa các quốc gia trên thế giới. Trọng tâm 
của WTO chính là các hiệp định đã và đang được các nước đàm phán và ký kết. Có 
thể hình dung một cách đơn giản về WTO như sau:   

WTO là nơi đề ra những quy định để điều tiết hoạt động thương mại giữa các quốc 
gia trên quy mô toàn thế giới hoặc gần như toàn thế giới.    

WTO là một diễn đàn để các nước, các thành viên đàm phán: WTO là một diễn đàn 
để các quốc gia, các thành viên tiến hành thoả thuận, thương lượng, nhân nhượng 
nhau về các vấn đề thương mại, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ..., để giải quyết tranh 
chấp phát sinh trong quan hệ thương mại giữa các bên. WTO tạo ra một hệ thống 
pháp lý chung làm căn cứ để mỗi thành viên hoạch định và thực thi chính sách nhằm 
mở rộng thương mại, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân 
dân các nước thành viên. Chính phủ các nước tham gia ký kết, công nhận (thông qua 
việc gia nhập và trở thành thành viên của WTO) cam kết duy trì chính sách thương 
mại trong khuôn khổ những vấn đề đã thoả thuận. Tuy là do các chính phủ ký kết 
nhưng thực chất mục tiêu của những thoả thuận này là để tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp, các nhà sản xuất hàng hoá, cung cấp dịch vụ, các nhà xuất nhập khNu thực 
hiện hoạt động kinh doanh, buôn bán của mình.   

WTO giúp các nước giải quyết tranh chấp: N ếu “mục tiêu kinh tế” của WTO là nhằm 
thúc đNy tiến trình tự do hoá thương mại hàng hoá, dịch vụ, trao đổi các sáng chế, 
kiểu dáng, phát minh... (gọi chung là quyền tài sản sở hữu trí tuệ) thì các hoạt động 
của WTO nhằm giải quyết các bất đồng và tranh chấp thương mại phát sinh giữa các 
thành viên theo các quy định đã thoả thuận, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của 
công pháp quốc tế và luật lệ của WTO chính là “mục tiêu chính trị” của WTO. Đích 
cuối cùng của “mục tiêu xã hội” của WTO là nhằm nâng cao mức sống, tạo công ăn 
việc làm, tăng thu nhập cho người dân, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.  

Theo ghi nhận tại Ðiều III, Hiệp định thành lập, WTO có 5 chức năng sau: 

+ WTO tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi, quản lý và điều hành và những 
mục tiêu khác của Hiệp định thành lập WTO, các hiệp định đa biên của WTO, 
cũng như cung cấp một khuôn khổ để thực thi, quản lý và điều hành việc thực hiện 
các hiệp định nhiều bên; 
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+ WTO là một diễn đàn cho các cuộc đàm phán giữa các nước thành viên về những 
quan hệ thương mại đa biên trong khuôn khổ những quy định của WTO. WTO 
cũng là diễn đàn cho các cuộc đàm phán tiếp theo giữa các thành viên về những 
quan hệ thương mại đa biên; đồng thời WTO là một thiết chế để thực thi các kết 
quả từ việc đàm phán đó hoặc thực thi các quyết định do Hội nghị Bộ trưởng đưa 
ra; 

+ WTO sẽ thi hành Thoả thuận về những quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải 
quyết tranh chấp giữa các thành viên; 

+ WTO sẽ thi hành Cơ chế rà soát chính sách thương mại; 

+ Ðể đạt tới sự thống nhất cao hơn về quan điểm trong việc tạo lập các chính sách 
kinh tế toàn cầu, khi cần thiết, WTO sẽ hợp tác với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), 
N gân hàng thế giới và các cơ quan trực thuộc của nó. 

1.2. �HỮ�G �GUYÊ� TẮC, LUẬT LỆ, QUY ĐN�H CƠ BẢ� CỦA WTO 

WTO hoạt động dựa trên một số nguyên tắc làm nền tảng cho hệ thống thương mại 
thế giới là: 

+ Thương mại không phân biệt đối xử (thông qua nguyên tắc tối huệ quốc - MFN  và 
nguyên tắc đối xử quốc gia - N T); 

+ Thương mại ngày càng tự do hơn (bằng con đường đàm phán); 

+ Dễ dự đoán nhờ cam kết, ràng buộc, ổn định và minh bạch;  

+ Tạo ra (nhằm thúc đNy) môi trường cạnh tranh ngày càng bình đẳng hơn; 

+ Khuyến khích phát triển và cải cách kinh tế (bằng cách dành ưu đãi hơn cho các 
nước kém phát triển nhất).  

1.3. MỘT SỐ QUY ĐN�H CỦA WTO ĐIỀU CHỈ�H LĨ�H VỰC FDI 

Chúng ta biết rằng WTO là tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu, chiếm hơn 90% 
thương mại thế giới. Hoạt động của tổ chức này được điều tiết bởi 16 Hiệp định 
chính. Tuy nhiên, trong đó thì chỉ có Hiệp định về các biện pháp Đầu tư liên quan đến 
Thương mại (TRIMs) và hai nguyên tắc MFN  và N T là ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 
động đầu tư nói chung và FDI nói riêng. Cụ thể như sau: 

1.3.1. Hiệp định TRIMs 

Mục tiêu chính của Hiệp định TRIMs là nhằm thúc đNy việc mở rộng, phát triển tự do 
hoá đầu tư và thương mại quốc tế để tăng trưởng và phát triển kinh tế của tất cả các 
nước tham gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, trên cơ sở đảm bảo tự do cạnh 
tranh, mặt khác là nhằm xóa bỏ tác động tiêu cực của các biện pháp đầu tư đối với 
thương mại hàng hóa, tạo điều kiện thúc đNy tự do hóa thương mại và đầu tư quốc tế. 
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Trong Hiệp định TRIMs các quy định trở nên rõ ràng hơn bằng việc đưa ra một danh 
sách minh hoạ các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại cấm áp dụng đối với 
các nước thành viên WTO, cụ thể là: 

(1) Yêu cầu về hàm lượng nội địa: Đòi hỏi phải sử dụng một tỷ lệ nhất định nguyên 
liệu trong nước làm đầu vào của sản xuất. 

(2) Yêu cầu cân đối thương mại: Ràng buộc nhập khNu phải tương ứng với một tỷ lệ 
xuất khNu nhất định. 

(3) Yêu cầu cân đối ngoại tệ: Quy định ngoại tệ có thể sử dụng để nhập khNu chỉ 
chiếm một tỷ lệ nhất định trong tổng ngoại tệ doanh nghiệp thu được từ xuất 
khNu hoặc từ các nguồn khác. 

(4) Hạn chế hối đoái: Hạn chế tiếp cận ngoại hối và do đó hạn chế nhập khNu. 

(5) Yêu cầu tiêu thụ nội địa: Buộc công ty bán tỷ lệ nhất định thành phNm trên thị 
trường nội địa mà thực chất là hạn chế xuất khNu. 

(6) Yêu cầu về chế tác: Đòi hỏi những sản phNm nhất định phải được sản xuất tại 
nước tiếp nhận đầu tư.  

(7) Quy định về xuất khNu: Quy định một tỷ lệ sản phNm nhất định phải xuất khNu. 

(8) Yêu cầu về sản xuất và tiêu thụ sản phNm: Buộc nhà đầu tư cung cấp cho một 
thị trường xác định một hoặc những sản phNm theo chỉ định hoặc được sản xuất 
từ các thiết bị hay quy trình đã được quy định. 

(9) Hạn chế về chế tác: Không cho phép sản xuất những sản phNm hoặc nhóm sản 
phNm nhất định tại nước tiếp nhận đầu tư. 

(10) Yêu cầu về chuyển giao công nghệ: Quy định các công nghệ nhất định phải 
được chuyển giao theo các điều kiện phi thương mại và/hoặc dạng cũng như 
mức độ của các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R & D) phải được thực hiện 
tại nước chủ nhà. 

(11) Quy định về chuyển giao bản quyền: Buộc nhà đầu tư chuyển bản quyền các 
công nghệ của họ cho nước chủ nhà. 

(12) Hạn chế chuyển vốn: Hạn chế quyền của nhà đầu tư được chuyển tiền thu được 
từ hoạt động đầu tư về nước. 

(13) Yêu cầu về nắm giữ cổ phiếu: Quy định một tỷ lệ nhất định cổ phần của liên 
doanh phải do các nhà đầu tư trong nước nắm giữ. 
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Trong 13 biện pháp các nước đang phát triển thường áp dụng, được liệt kê trên đây 
thì 5 biện pháp đầu (từ 1-5) bị coi là vi phạm nguyên tắc Đãi ngộ quốc gia và Hạn chế 
về định lượng nên bị cấm áp dụng, cụ thể là: 

Biện pháp �ội dung 

1. Yêu cầu tỷ lệ nội 
địa hoá (vi phạm 
điều III.4, GATT 
1994) 

Doanh nghiệp nước ngoài mua hoặc sử dụng các sản phNm 
có xuất xứ trong nước hoặc từ một nguồn cung cấp trong 
nước, dù yêu cầu đó được xác định theo sản phNm nhất định, 
theo số lượng hoặc giá trị sản phNm  hay theo một tỷ lệ trên 
khối lượng hoặc giá trị sản lượng sản xuất của doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu cân đối 
thương mại (vi 
phạm điều III.4 và 
XI.1, GATT 1994) 

Doanh nghiệp nước ngoài chỉ được mua hoặc sử dụng các 
sản phNm nhập khNu được giới hạn trong một tổng số tính 
theo khối lượng hoặc giá trị sản phNm  nội địa mà doanh 
nghiệp này xuất khNu  

3. Yêu cầu cân đối 
ngoại tệ (vi phạm 
điều XI.1, GATT 
1994) 

Quy định ngoại tệ có thể sử dụng để nhập khNu chỉ chiếm 
một tỷ lệ nhất định trong tổng ngoại tệ doanh nghiệp thu 
được từ xuất khNu hoặc từ các nguồn khác 

4. Hạn chế hối đoái 
(vi phạm điều XI.1, 
GATT 1994) 

Hạn chế doanh nghiệp nước ngoài nhập khNu sản phNm để 
sử dụng trong hoặc có liên quan đến sản xuất của mình bằng 
việc hạn chế khả năng tiếp cận và sử dụng ngoại hối đến một 
mức nhất định so với các nguồn thu ngoại hối của doanh 
nghiệp này 

5. Hạn chế về xuất 
khru (vi phạm điều 
XI.1, GATT 1994) 

Hạn chế doanh nghiệp nước ngoài xuất khNu hoặc bán để 
xuất khNu các sản phNm  dưới hình thức sản phNm cụ thể, 
hay số lượng hoặc giá trị sản phNm hay theo một tỷ lệ về số 
lượng họăc giá trị sản lượng sản xuất trong nước của doanh 
nghiệp.  

1.3.2. �guyên tắc đối xử tối huệ quốc (MF�) 

“Tối huệ quốc” có nghĩa là “nước (được) ưu đãi nhất”, “nước (được) ưu tiên nhất”. 

N ội dung của nguyên tắc này thực chất là việc WTO quy định rằng, các quốc gia 

không thể phân biệt đối xử với các đối tác thương mại của mình. Theo đó, WTO yêu 

cầu một nước thành viên phải áp dụng thuế quan và các quy định khác đối với hàng 

hoá nhập khNu từ các nước thành viên khác nhau (hoặc hàng hoá xuất khNu tới các 

nước thành viên khác nhau) một cách bình đẳng, không phân biệt đối xử. Điều đó có 

nghĩa là nếu một nước thành viên dành cho sản phNm từ bất kỳ nước thành viên nào 

mức thuế quan hay bất kỳ một ưu đãi nào khác thì cũng phải dành mức thuế quan 
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hoặc ưu đãi đó cho sản phNm tương tự của tất cả các quốc gia thành viên khác một 

cách ngay lập tức và vô điều kiện.  

Mỗi thành viên của WTO phải đối xử với các thành viên khác của WTO một cách 

công bằng như những đối tác “ưu tiên nhất”. N ếu một nước dành cho một đối tác 

thương  mại của mình một hay một số ưu đãi nào đó thì nước này cũng phải đối xử 

tương tự như vậy đối với tất cả các thành viên còn lại của WTO để tất cả các quốc gia 

thành viên đều được “ưu tiên nhất”. Và như vậy, kết quả là không phân biệt đối xử 

với bất kỳ đối tác thương mại nào. 

1.3.3. �guyên tắc đối xử quốc gia (�T) 

“Ðối xử quốc gia” nghĩa là đối xử bình đẳng giữa sản phNm nước ngoài và sản phNm 

nội địa. N ội dung của nguyên tắc này là hàng hoá nhập khNu và hàng hoá tương tự 

sản xuất trong nước phải được đối xử công bằng, bình đẳng như nhau. N T được hiểu 

là hàng hóa nhập khNu, dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ nước ngoài phải được đối xử 

hướng tới sự công bằng so với hàng hoá cùng loại trong nước. N guyên tắc N T chỉ áp 

dụng đối với hàng hoá, dịch vụ, các quyền sở hữu trí tuệ, chưa áp dụng đối với cá 

nhân và pháp nhân. Đối với hàng hoá và sở hữu trí tuệ, việc áp dụng nguyên tắc N T 

là một nghĩa vụ chung, có nghĩa là hàng hoá và quyền sở hữu trí tuệ nước ngoài sau 

khi đã đóng thuế quan hoặc được đăng ký bảo vệ hợp pháp được đối xử bình đẳng 

như hàng hoá và quyền sở hữu trí tuệ trong nước đối với thuế và lệ phí nội địa, các 

quy định về mua, bán, phân phối vận chuyển.  

Cơ chế hoạt động của nguyên tắc này như sau: bất kỳ một sản phNm nhập khNu nào, 

sau khi đã qua biên giới, trả xong thuế hải quan và các chi phí khác tại cửa khNu, bắt 

đầu đi vào thị trường nội địa, sẽ được hưởng sự đối xử ngang bằng (không kém ưu 

đãi hơn) với sản phNm tương tự được sản xuất trong nước. 

1.3.4. Minh bạch hoá 

Minh bạch hoá gồm minh bạch về chính sách và về tiếp cận thị trường. Minh bạch về 

chính sách yêu cầu mọi quy định có liên quan đến thương mại của một Thành viên 

phải được công bố công khai, dễ tiếp cận, phù hợp với luật lệ của WTO và áp dụng 

thống nhất trên toàn lãnh thổ. Đồng thời, phải dành cơ hội thoả đáng cho các bên có 

liên quan được góp ý trong quá trình lập quy. Minh bạch về tiếp cận thị trường yêu 

cầu các Thành viên nỗ lực ràng buộc mức trần cho thuế nhập khNu và đưa ra các cam 

kết rõ ràng về mở cửa thị trường dịch vụ, giúp cho các doanh nghiệp có thể dự báo và 

hoạch định chiến lược kinh doanh. 
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Chương 2 - THỰC TRẠ�G FDI TẠI VIỆT �AM VÀ Ả�H HƯỞ�G CỦA CÁC 

ĐN�H CHẾ WTO ĐẾ� FDI TẠI VIỆT �AM 

2.1. THỰC TRẠ�G FDI TẠI VIỆT �AM 

2.1.1.  Thực trạng về môi trường đầu tư 

Việt N am có môi trường tự nhiên thuận lợi, môi trường chính trị - xã hội ổn định, hệ 

thống chính sách, pháp luật đang dần được điều chỉnh nhằm tạo môi trường đầu tư 

thông thoáng, minh bạch với thủ tục đầu tư đơn giản, thuận lợi và nhanh chóng cho 

các nhà đầu tư, đồng thời đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, hệ 

thống cơ sở hạ tầng mặc dù chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho phát triển kinh tế 

nói chung và thu hút FDI nói riêng, tuy nhiên hiện nay cũng đang được Chính phủ rất 

quan tâm để đầu tư phát triển. 

2.1.2.  Thực trạng về thu hút FDI vào Việt �am 

2.1.2.1. Về mức độ thu hút FDI 

Biểu đồ 2.1. Số liệu về mức độ thu hút FDI qua các năm (Đơn vị: Triệu USD) 
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        Biểu đồ 2.2. Thu hút Vốn FDI tại Việt �am (1998-2005) 

(Tính cả các dự án tăng vốn, hết hạn và giải thể)  Đơn vị: triệu USD 
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2.1.2.2. Về hình thức đầu tư 

Biểu đồ 2.3. Hình thức đầu tư  
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(guồn: Cục Đầu tư (ước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

2.1.2.3. Về cơ cấu đầu tư theo ngành 

Biểu đồ 2.4. Cơ cấu đầu tư  
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(guồn: Cục Đầu tư (ước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm 2007, vốn FDI đăng ký mới đổ vào lĩnh vực dịch 
vụ từ 43,2% lên 44,1% (2,81 tỷ USD) của 220 dự án, trong khi đó lĩnh vực công 
nghiệp từ 56,5% xuống còn 53,8% (3,43 tỷ USD) của 460 dự án.  

2.1.3. Đánh giá hiệu quả của FDI tại Việt �am 

Luồng vốn FDI đã bổ sung quan trọng cho đầu tư phát triển nhằm thực hiện mục tiêu 
đưa đất nước ra khỏi khủng khoảng, ổn định và phát triển kinh tế, góp phần khai thác 
nội lực về vốn, đất đai, tài nguyên, lao động của đất nước. Trong những năm bắt đầu 
công cuộc đổi mới, khi nguồn viện trợ nước ngoài bị cắt giảm đột ngột, nguồn đầu tư 
từ ngân sách còn eo hẹp, các doanh nghiệp N hà nước gặp nhiều khó khăn, vốn tiềm 
Nn từ ngân sách chưa huy động được nhiều, vốn ODA còn rất hạn hẹp thì chủ trương 
thu hút đầu vốn FDI là rất đúng đắn, kịp thời và đã bổ sung nguồn vốn quan trọng 
cho nền kinh tế Việt N am. 
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• FDI đóng góp nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, góp phần tạo ra nguồn 
lực mới thúc đNy tăng trưởng kinh tế; 

• FDI góp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá; 

• FDI góp phần giải quyết việc làm; 

• FDI góp phần đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất; 

• FDI góp phần nâng cao trình độ năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp; 

• FDI góp phần khai thác tiềm năng của Việt N am; 

• FDI góp phần thay đổi cán cân thanh toán quốc tế của Việt N am. 

2.2. Ả�H HƯỞ�G CỦA ĐN�H CHẾ WTO ĐẾ� FDI TẠI VIỆT �AM 

2.2.1. Quá trình gia nhập WTO của Việt �am 

Tháng 1-1995, Việt N am nộp đơn xin gia nhập WTO, sau gần 12 năm đàm phán, ngày 

07/11/2006, tại phiên họp bất thường của Đại hội đồng WTO, Việt N am đã chính thức 

được kết nạp vào WTO. Tiếp theo đó, ngày 12/12/2006 tại Geneva, WTO đã tuyên bố 

Việt N am sẽ chính thức trở thành thành viên thứ 150 vào ngày 11/1/2007.  

2.2.2. Một số cam kết của Việt �am khi gia nhập WTO ảnh hưởng đến FDI 

* Các cam kết đa phương: Về cơ bản, chúng ta cam kết thực hiện toàn bộ các hiệp 

định WTO ngay thời điểm gia nhập. 

* Cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa: Ta đồng ý ràng buộc mức trần cho toàn bộ 

biểu thuế (10.600 dòng). Mức thuế bình quân toàn biểu được giảm từ mức hiện hành 

17,4% xuống còn 13,4%, thực hiện dần trong vòng 5-7 năm. 

* (hững cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ: Trong thỏa thuận gia nhập WTO, ta 

cam kết đủ 11 ngành dịch vụ, tính theo phân ngành là khoảng 110. N hìn chung, trừ 

một số ngành dịch vụ chưa được cam kết, lộ trình mở cửa các ngành dịch vụ nói trên 

được thực hiện ngay sau khi Việt N am chính thức là thành viên của WTO hoặc trong 

vòng từ 2-4-6 năm kể từ thời điểm gia nhập. 

2.2.3. Tác động của một số định chế WTO tới FDI tại Việt �am 

2.2.3.1. Tác động của việc thực hiện Hiệp định TRIMs tới FDI 

Mục tiêu chủ yếu của Hiệp định là nhằm xóa bỏ tác động tiêu cực của các biện pháp 
đầu tư đối với thương mại hàng hóa, tạo điều kiện thúc đNy tự do hóa thương mại và 
đầu tư quốc tế. Theo đó, các nước thành viên không được áp dụng bất kỳ biện pháp 
đầu tư nào trái với nghĩa vụ dành đối xử quốc gia (Điều III) và loại bỏ hạn chế về 
định lượng (Điều XI) của GATT 1994.  
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(1) Tác động tích cực của Hiệp định TRIMs đối với FDI 

* (âng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt 
(am: N hững hạn chế trong hoạt động sản xuất, xuất, nhập khNu, tiêu thụ hàng hóa và 
cân đối ngoại tệ... của dự án đầu tư nước ngoài đã được giải quyết về cơ bản, tạo điều 
kiện để các nước này cải thiện môi trường đầu tư, tăng sức hấp dẫn, cạnh tranh thu 
hút đầu tư nước ngoài. Chính điều này tạo ra thách thức lớn đối với Việt N am, vì 
trong khuôn khổ AFTA, các nhà đầu tư ở trong và ngoài khu vực ASEAN  chỉ cần 
đầu tư ở các nước ASEAN  khác có môi trường kinh doanh thuận lợi hơn mà vẫn bán 
được hàng vào Việt N am. Do vậy, việc loại bỏ các biện pháp trái với Hiệp định 
TRIMs góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường Việt N am lên mức ít nhất là 
bằng các nước trong khu vực. 

* Góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh 
nghiệp:  

Các biện pháp nêu trong Danh mục minh họa của Hiệp định TRIMs là những rào cản 
đối với hoạt động đầu tư nước ngoài mà các nước thành viên có nghĩa vụ phải loại bỏ 
trong một thời hạn nhất định. Đây cũng chính là những hạn chế đã và đang gây cản 
trở hoạt động của một số doanh nghiệp mà trong thời gian qua chúng ta đã tích cực 
tìm giải pháp xử lý nhưng hiệu qủa chưa cao. Do vậy, việc thực hiện Hiệp định này 
góp phần tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. 

* Tạo điều kiện giảm chi phí đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp: 

 Hiện nay, các công ty, tập đoàn xuyên quốc gia có xu hướng chuyển cơ sở sản xuất 
từ nơi có chi phí đầu tư cao sang nơi có chi phí đầu tư thấp hơn. Mức chênh lệch về 
chi phí đầu tư càng cao thì luồng di chuyển sản xuất càng mạnh, đặc biệt là trong bối 
cảnh hàng rào thuế và phi thuế được giảm hoặc bãi bỏ. Theo đó, việc bắt buộc nhà 
đầu tư thực hiện chương trình nội địa hóa hoặc phát triển nguồn nguyên liệu trong 
nước đã tạo thêm chi phí sản xuất và làm giảm hiệu quả kinh doanh của các doanh 
nghiệp. Do vậy, việc thực hiện Hiệp định TRIMs tạo điều kiện nâng cao hiệu quả và 
sức cạnh tranh trên thị trường.  

(2) Tác động tiêu cực của TRIMs 

Việc duy trì yêu cầu xuất khNu, nội địa hóa và phát triển nguồn nguyên liệu trong 
nước có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc bảo hộ một số ngành công nghiệp 
trong nước, góp phần điều chỉnh cơ cấu đầu tư hướng mạnh về xuất khNu, tiếp thu 
công nghệ, tăng năng lực sản xuất, chế biến và nội địa hóa một số ngành công nghiệp, 
cải thiện cán cân thanh toán... Vì vậy, việc thực hiện nghĩa vụ theo Hiệp định TRIMs 
có tác động ở mức độ khác nhau đối với các chính sách nói trên, thể hiện trên khía 
cạnh cụ thể sau: 
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* Tác động đối với chính sách bảo hộ sản xuất trong nước:  

Việc áp dụng yêu cầu xuất khNu đối với dự án đầu tư nước ngoài là nhằm bảo hộ một 
số sản phNm mà sản xuất trong nước đã đáp ứng đủ nhu cầu về số lượng, chất lượng, 
trong đó có cả sản phNm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thực tế cho 
thấy, căn cứ tình hình cung - cầu cũng như tính toán khả năng cạnh tranh của sản 
phNm, nhà đầu tư sẽ phải  tự quyết định thị trường tiêu thụ sản phNm. Hiện nay, bên 
cạnh một số dự án sản xuất các sản phNm nhắm vào thị trường trong nước, khá nhiều 
dự án đầu tư nước ngoài có khả năng xuất khNu sản phNm với sức cạnh tranh cao trên 
thị trường quốc tế dù không bị áp đặt yêu cầu này. Theo số liệu thống kê, trong 
những năm qua, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần đa dạng hóa mặt 
hàng xuất khNu, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khNu chung của cả nước 
(khoảng 24%, không kể dầu thô).  

* Tác động đối với chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa:  

Mục tiêu của chính sách nội địa hóa là nhằm phát triển một số ngành công nghiệp cơ 
khí, điện, điện tử. N hờ có chương trình nội địa hóa, Việt N am đã thu hút được một số 
công nghệ lắp ráp, chế tạo tiên tiến của nước ngoài, đào tạo được một đội ngũ kỹ sư, 
công nhân lành nghề, góp phần tạo ra một số sản phNm ô tô, xe máy, điện tử dân 
dụng... với nhiều mẫu mã mới và chất lượng cao. Tuy nhiên, việc thực hiện chương 
trình nội địa hóa của Việt N am trong thời gian gần đây gặp rất nhiều khó khăn. Trừ 
một số dự án sản xuất, lắp ráp xe máy và hàng điện tử đã đạt được tỷ lệ nội địa hóa 
cao (từ 40-60%), việc thực hiện chương trình này đối với các dự án lắp ráp, sản xuất 
ô tô còn khá hạn chế (chỉ đạt khoảng 3-5%). Hiện nay, các dự án này chỉ tiêu thụ 
được một lượng rất nhỏ sản phNm, phải hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả. N guyên 
nhân chủ yếu của tình hình này là do Việt N am chưa có các ngành công nghiệp phụ 
trợ phục vụ cho nội địa hóa; thị trường Việt N am còn nhỏ bé, phân tán, sản phNm tiêu 
thụ ít nên các doanh nghiệp không thể đầu tư lớn sản xuất phụ tùng tại Việt N am. Với 
những lý do khách quan nói trên, việc áp đặt yêu cầu nội địa hóa như một điều kiện 
đầu tư bắt buộc không khả thi và gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.  

Việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nguyên liệu trong nước đối với dự án chế 
biến đường mía, sữa, gỗ, dầu thực vật không gặp nhiều khó khăn như chính sách nội 
địa hóa. Hiện nay, một số dự án chế biến đường mía, gỗ đã có chương trình phát triển 
nguồn nguyên liệu trong nước bằng phương thức hỗ trợ vốn, giống, phân bón, kỹ 
thuật... để nông dân hoặc doanh nghiệp Việt N am trồng nguồn nguyên liệu cung cấp 
cho dự án. N hiều dự án sản xuất nông sản, thực phNm khác cũng sử dụng đáng kể 
nguồn nguyên liệu trong nước bằng phương thức này. Điều đó cho thấy, để giảm chi 
phí đầu tư, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, nhà đầu tư sẽ xem xét khả năng dùng 
nguồn nguyên liệu trong nước thay vì nhập khNu cho dù yêu cầu này có đặt ra hay 
không. 
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* Tác động đối với định hướng khuyến khích đầu tư:  

Pháp luật và chính sách hiện hành còn dành ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, 
thuế nhập khNu và những hỗ trợ khác nhằm khuyến khích thực hiện các dự án FDI tại 
Việt N am. Theo quy định của Hiệp định TRIMs, những ưu đãi và hỗ trợ đầu tư này 
cũng phải loại bỏ với lộ trình nhất định. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì 
các biện pháp khuyến khích và bảo đảm đầu tư dành cho các lĩnh vực và địa bàn 
khuyến khích đầu tư của ta. 

N ói tóm lại, việc thực hiện các nghĩa vụ của Hiệp định TRIMs cũng đặt ra những 
thách thức rất lớn đối với Việt N am trong việc duy trì mục tiêu khuyến khích sử dụng 
nguồn lực trong nước, tăng cường xuất khNu, tiết kiệm ngoại tệ, tạo thêm việc làm, 
thúc đNy sự phát triển của một số ngành công nghiệp trong nước và tăng trưởng 
chung của nền kinh tế... Đối chiếu các nghĩa vụ đặt ra trong Hiệp định TRIMs với các 
quy định trong luật pháp Việt N am, có thể thấy rằng, việc thực hiện Hiệp định này là 
vấn đề hết sức nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và chính sách thu hút FDI của Việt N am. Mặt khác, cũng theo Hiệp định 
TRIMs, các công cụ khuyến khích FDI (như ưu đãi về thuế, tiền thuê đất và những hỗ 
trợ khác của Chính phủ dành cho dự án FDI...) cũng phải giảm dần và/hoặc được áp 
dụng trên cơ sở không phân biệt đối xử giữa dự án đầu tư trong nước và dự án FDI. 
Việc giảm hoặc loại bỏ các công cụ nói trên là một trong những thách thức rất lớn đối 
với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời làm suy giảm đáng kể sức cạnh 
tranh trong thu hút FDI của Việt N am.  

2.2.3.2. Đối với ngành dịch vụ 

Doanh nghiệp Việt N am trong lĩnh vực dịch vụ có thể bị mất thị trường, bị phá sản 
hoặc phải phụ thuộc vào doanh nghiệp nước ngoài (qua hình thức liên doanh). Lý do 
là vì hàng loạt dịch vụ hiện nay như dịch vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị 
trường, tiếp thị, kế toán qua mạng, thiết kế mẫu mã của Việt N am mới hình thành 
bước đầu, tính cạnh tranh rất thấp, thậm chí có dịch vụ còn chưa tồn tại như dịch vụ 
thương mại, nếu không được tạo điều kiện phát triển gấp thì sẽ bị các doanh nghiệp 
nước ngoài chiếm lĩnh ngay sau khi mở cửa. 

(1) Tài chính - (gân hàng 

Khi Việt N am gia nhập WTO, ngành ngân hàng sẽ có điều kiện tranh thủ sự hỗ trợ về 
vốn và kỹ thuật để đổi mới công nghệ, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ ngân hàng. 
Các trung gian tài chính trong nước có cơ hội tiếp cận với thị trường vốn quốc tế trên 
cơ sở áp dụng các công cụ tài chính mới, từ đó sẽ nâng cao sức cạnh tranh của các 
ngân hàng thương mại (N HTM) Việt N am. Chi phí vốn cũng giảm dần nhờ đa dạng 
hoá rủi ro và các công cụ phòng ngừa rủi ro; hệ thống tài chính nội địa sẽ hoạt động 
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hiệu quả hơn nhờ vào tính thanh khoản cao hơn do có sự xuất hiện của đầu tư nước 
ngoài.  

Hệ thống ngân hàng Việt N am có động lực để tiếp tục đổi mới và cải cách nhằm 
tránh tụt hậu và thua thiệt so với các nước trong khu vực và trên thế giới. N hiều dịch 
vụ tiện ích ngân hàng mới an toàn hơn, hiệu quả hơn được phát triển; các kênh huy 
động vốn và cho vay đa dạng, tin cậy hơn góp phần hình thành nhu cầu tiết kiệm, đầu 
tư và tiêu dùng của các doanh nghiệp và dân cư. 

Thêm vào đó, môi trường đầu tư cũng được cải thiện, góp phần khuyến khích các 
luồng vốn vào thông qua đầu tư nước ngoài và sự hiện diện của các ngân hàng nước 
ngoài (N HN N ). Sự có mặt của các N HN N  sẽ tạo điều kiện cho thị trường tài chính 
(thị trường vốn và thị trường tiền tệ) phát triển theo đúng chuNn mực quốc tế. Hệ 
thống tài chính vững mạnh sẽ là tiền đề quan trọng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và 
tăng trưởng bền vững.  

(2) Hàng hải 

Thách thức lớn nhất là việc tăng sức ép cạnh tranh, nhất là đối với các đội tàu và các 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phụ trợ như giao nhận (Logistics). Việc gia nhập 
WTO sẽ khiến cho nhu cầu đối với các dịch vụ hàng hải phụ trợ ngày càng tăng do 
hoạt động xuất nhập khNu phát triển mạnh và các doanh nghiệp bắt đầu có thói quen 
sử dụng các dịch vụ giao nhận chuyên nghiệp. Sức ép cạnh tranh khiến các doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư trang thiết bị, đào 
tạo bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ nhân viên. Các doanh nghiệp Việt N am khi đó có 
cơ hội vươn ra thị trường thế giới, có cơ hội tiếp xúc với các công nghệ hiện đại. Tuy 
nhiên, thách thức đặt ra khi gia nhập WTO là thị phần nội địa bị thu hẹp do sự thâm 
nhập mạnh hơn của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Sức ép cạnh tranh khiến 
các doanh nghiệp trong nước phải giảm giá dịch vụ, hạn chế khả năng cải thiện chất 
lượng dịch vụ.  

(3) Dịch vụ phân phối 

Có thể thấy những cơ hội từ việc gia nhập WTO cho dịch vụ phân phối Việt N am bao 
gồm:  

+ Sự hiện diện thương mại của các nhà phân phối bán buôn và bán lẻ sẽ mang lại 
hiệu quả hoạt động cao hơn trong ngành dịch vụ phân phối. 

+ Việc cung cấp qua biên giới các dịch vụ đại lý uỷ quyền và nhượng quyền kinh 
doanh sẽ tạo nên hệ thống đầy đủ các phân ngành trong ngành dịch vụ phân phối. 

+ Thông qua thương mại dịch vụ phân phối, các DN  trong nước sẽ từng bước tiếp 
cận hệ thống phân phối ở phạm vi quốc tế.  
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Bên cạnh đó, những thách thức đặt ra cũng rất to lớn: 

+ Cơ cấu dịch vụ phân phối ở Việt N am còn có một số bất cập so với xu hướng 
chung của thế giới. Thương nghiệp nhỏ hiện chiếm tỷ trọng quá lớn. Điều này là 
hoàn toàn trái ngược với xu hướng phát triển nhanh của sản xuất và tiêu dùng 
trong nước, đồng thời trái ngược với xu hướng mua lại, sáp nhập để mở rộng qui 
mô doanh nghiệp nói chung và trong ngành dịch vụ phân phối nói riêng đang diễn 
ra mạnh mẽ trên thế giới.  

+ Sự hiện diện thương mại của các nhà bán lẻ nước ngoài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 
doanh số và lợi nhuận của số đông những người bán lẻ trong nước và ảnh hưởng 
đến yêu cầu tạo việc làm trong nền kinh tế Việt N am... 

+ Sức mạnh thị trường của các nhà phân phối nước ngoài sẽ gây ảnh hưởng đến các 
mục tiêu trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với các vùng 
khó khăn và tầng lớp có thu nhập thấp. 

+ Sự yếu kém trong việc bảo vệ sở hữu trí tuệ sẽ gây nguy hại đến lợi ích của các 
nhà bán lẻ và người nhượng quyền kinh doanh. Mặt khác, nhượng quyền kinh 
doanh hiện vẫn là một hình thức khá mới đối với các DN  hoạt động trong ngành 
dịch vụ phân phối ở Việt N am. Chính sự yếu kém của các DN  Việt N am trong 
việc thực hiện giao dịch nhượng quyền kinh doanh đã và sẽ đNy các DN  vào tình 
trạng bất lợi trong hoạt động dịch vụ phân phối ở phạm vi quốc tế.  

2.2.3.3. Đối với ngành công nghiệp 

Trước hết, bàn về TRIMs, khi thực hiện các nghĩa vụ và quy định của Hiệp định 
TRIMs, các ngành như sản xuất, lắp ráp ôtô, xe máy; chế biến các sản phNm sữa, 
đường mía, dầu thực vật và gỗ là những ngành sẽ phải chịu tác động mạnh nhất, 
không chỉ ở khả năng duy trì các mục tiêu phát triển của ngành mà còn ở khả năng 
thu hút vốn FDI vào từng ngành cụ thể. Tuy nhiên, phạm vi và mức độ tác động của 
TRIMs đến đâu còn phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của từng ngành cũng như 
việc cải thiện môi trường đầu tư ở Việt N am.  

(1) (gành công nghiệp ô tô: 

Việc thực hiện các nghĩa vụ của Hiệp định TRIMs cũng như các cam kết quốc tế có 
liên quan khác đã đặt ngành công nghiệp này trước những thách thức đáng kể. Với 
cam kết xóa bỏ yêu cầu nội địa hóa, Việt N am hầu như không còn cơ hội để tiếp tục 
triển khai chương trình nội địa hóa đối với ngành công nghiệp này. Bên cạnh đó, quy 
mô thị trường tiêu thụ của ngành ôtô Việt N am còn quá nhỏ bé, số lượng các nhà sản 
xuất phụ tùng ôtô trong nước cũng rất hạn chế và mới chỉ dừng lại ở chỗ sản xuất các 
phụ tùng, chi tiết đơn giản. Do vậy, khả năng thu hút vốn đầu tư mới vào những 
ngành này sẽ hạn chế.  
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(2) (gành công nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy: 

N gành công nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy cũng là một trong những ngành được ưu 
tiên phát triển tại Việt N am nhằm tạo động lực cho ngành cơ khí, góp phần đNy nhanh 
tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt N am; trong đó mức thu hút vốn FDI 
và thực hiện chương trình nội địa hoá đạt tỷ lệ sản xuất trong nước từ 40 - 80% vào 
năm 2010 là một trong những biện pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu này. Sự 
phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp xe máy trong thời gian vừa qua có sự 
đóng góp quan trọng của các công ty xe máy từ N hật Bản và Đài Loan, các doanh 
nghiệp này đã thực hiện tốt cam kết về tỷ lệ nội địa hoá (dao động từ trên 40% tới 
trên 60%).   

Do vậy, việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Hiệp định TRIMs về cơ bản không 
tác động đáng kể đến sự phát triển của ngành này. Việc xóa bỏ ưu đãi thuế nhập khNu 
theo tỷ lệ nội địa hóa đối với ngành này từ năm 2003 theo cam kết trong khuôn khổ 
BTA đã cho thấy, dù không được hưởng chính sách ưu đãi nói trên, các doanh nghiệp 
vẫn có khả năng duy trì hoạt động kinh doanh của mình và do đó tiếp tục thực hiện 
chương trình nội địa hóa đã cam kết.  

(3) (gành công nghiệp chế biến sữa: 

Chế biến sữa là ngành sử dụng nguyên liệu thô của ngành chăn nuôi bò sữa. Quy định 
hiện hành của Việt N am cũng yêu cầu việc đầu tư phải gắn với phát triển đàn bò sữa 
như một trong các điều kiện để cấp Giấy phép FDI. Trong điều kiện nguồn nguyên 
liệu cung cấp ở trong nước còn hạn chế (khoảng 460.000 tấn/năm, chỉ đáp ứng được 
khoảng 10% nhu cầu sản xuất) và với tốc độ tăng trưởng chậm của đàn bò sữa (11% 
so với tốc độ tăng lượng sữa tiêu dùng hàng năm khoảng 20%), thì hoạt động chế 
biến của các doanh nghiệp FDI đã làm gia tăng xu hướng nhập khNu nguyên liệu sữa 
bột từ nước ngoài.  

Việc thực hiện TRIMs sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp FDI chủ động quyết định 
nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến sữa từ các nguồn khác nhau, trong đó chủ yếu sẽ 
là nguồn nhập khNu. Điều này sẽ làm gia tăng nhập khNu sữa, không tạo điều kiện để 
Việt N am thúc đNy chương trình phát triển đàn bò sữa nhằm tạo nguồn nguyên liệu 
trong nước. Sau khi bỏ yêu cầu phát triển nguồn nguyên liệu sữa trong nước đối với 
dự án FDI theo quy định tại Hiệp định TRIMs, nếu Việt N am có chính sách giải 
quyết thỏa đáng những bất cập nói trên thì FDI vào ngành chăn nuôi và chế biến bò 
sữa tại Việt N am sẽ có khả năng tăng mạnh.  

(4) (gành công nghiệp chế biến gỗ: 

Chế biến gỗ là một ngành rất hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài, thu hút rất nhiều 
nhà FDI nhưng chủ yếu là các dự án quy mô nhỏ và vừa. Pháp luật hiện hành yêu cầu 
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dự án FDI trong lĩnh vực này phải gắn với đầu tư phát triển rừng để tạo nguồn 
nguyên liệu trong nước. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp FDI không thể thực 
hiện yêu cầu nói trên do một số nguyên nhân chủ yếu sau: (i) quy mô sản xuất nhỏ, 
không có khả năng đầu tư vào dự án trồng rừng đòi hỏi vốn lớn; (ii) chưa có cơ chế, 
chính sách thích hợp về sử dụng đất đai, bảo vệ rừng và giải quyết thỏa đáng quan hệ 
giữa các doanh nghiệp và người trồng rừng. Mặt khác, trong thời gian qua, thực hiện 
chủ trương đóng cửa rừng, Chính phủ đã cho phép nhập khNu nguyên liệu gỗ phục vụ 
cho việc chế biến mặt hàng này. Điều đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhập 
khNu gỗ phục vụ cho chế biến thay vì đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu tại chỗ ở 
trong nước.   

Bởi vậy, khó có thể khẳng định việc thực hiện các nghĩa vụ của Hiệp định TRIMs có 
tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp chế biến gỗ cũng như các mục tiêu xã hội 
khác. Thực tế nói trên cho thấy, yêu cầu dự án FDI chế biến gỗ phải gắn với đầu tư 
phát triển rừng là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với mục tiêu kinh tế - xã hội của 
ta, song không thật sự khả thi do thiếu chính sách hợp lý và không có các điều kiện 
hạ tầng đảm bảo cho việc thực hiện yêu cầu này. N gược lại, tuy không thực hiện đầy 
đủ yêu cầu phát triển nguồn nguyên liệu trong nước, nhưng việc các doanh nghiệp 
FDI nhập khNu gỗ để chế biến hàng xuất khNu cũng tạo điều kiện để bảo vệ môi 
trường và góp phần tăng năng lực xuất khNu của Việt N am. Đó là một hướng đi đúng, 
cần được cân nhắc trong quá trình hoạch định chính sách FDI nói chung và chính 
sách phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ nói riêng trong thời gian tới.  

(5) (gành dược phcm: 

Việc thực hiện hiệp định TRIPs sau khi gia nhập WTO, sẽ mang lại một số thuận lợi 
cho hoạt động đầu tư đồng thời cũng mang lại những sức ép cho hoạt động bảo hộ sở 
hữu trí tuệ ở Việt N am. N gành dược phNm cũng chịu những tác động chung đó, tuy 
nhiên, với những đặc điểm riêng của ngành cùng với những quy định đặc thù có liên 
quan đến ngành trong TRIPs mà tác động của TRIPs lên ngành này cũng có một số 
đặc điểm riêng.  

Phân tích một số đặc điểm của Hiệp định TRIPs liên quan tới vấn đề dược phNm, có 
thể thấy, những lĩnh vực trong hiệp định này có liên quan tới việc tiếp cận dược phNm 
là bằng phát minh sáng chế (patent), nhãn hiệu hàng hoá và các bí mật kinh doanh, 
trong đó các quy định về phát minh sáng chế có vai trò quan trọng nhất. N guyên nhân 
là vì các dịch vụ y tế phụ thuộc rất lớn vào những sáng chế để tạo ra các loại thuốc và 
vắc-xin mới. Trong khi đó, đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển, sẽ khó đảm 
bảo đầy đủ nhu cầu tài chính nếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước mà không có đầu 
tư của các khu vực khác. N goài ra, công nghệ trong lĩnh vực này thường rất dễ bắt 
chước. Do vậy, việc thực hiện nghiêm túc các quy định trong hệ thống phát minh 
sáng chế, sẽ làm tăng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực dược phNm, 
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từ đó sẽ thúc đNy sự phát triển của các quy trình sản xuất và các sản phNm mới trong 
lĩnh vực này.  

Tuy nhiên, những quy định liên quan đến phát minh sáng chế sẽ làm tăng giá thuốc 
do những người nắm giữ phát minh sáng chế có quyền hạn chế đối với việc sản xuất, 
sử dụng và buôn bán các sản phNm được bảo hộ, từ đó tác động tới khả năng tiếp cận 
thuốc của người dân. Đặc biệt, đối với Việt N am, điều này sẽ làm tăng gánh nặng cho 
những người dân nghèo vì khả năng tiếp cận thuốc của họ vốn đã rất thấp do thu nhập 
thấp và ngân sách cấp cho y tế còn hạn hẹp.  
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Chương 3 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP �HẰM TĂ�G CƯỜ�G THU HÚT VÀ 
�Â�G CAO HIỆU QUẢ FDI TẠI VIỆT �AM THỜI KỲ GIA �HẬP WTO 

3.1. QUA� ĐIỂM VÀ ĐN�H HƯỚ�G FDI TẠI VIỆT �AM 

Thứ nhất, phải coi thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn FDI là một bộ phận khăng khít 
của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, của các kế hoạch 5 năm và hàng năm; trong 
đó, FDI đóng vai trò là động lực tạo sự đột phá, là nguồn lực quan trọng thúc đNy 
tăng trưởng kinh tế và quá trình CN H, HĐH đất nước. 

Thứ hai, giữa thu hút và sử dụng vốn FDI với phát huy nội lực có mối quan hệ hữu cơ 
với nhau, không đối lập nhau mà kết hợp chặt chẽ, bổ sung cho nhau, tạo thành sức 
mạnh tổng hợp để phát triển đất nước. Thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn FDI là 
nhằm phát huy cao độ nội lực, đồng thời, bổ sung các nguồn lực bên ngoài cả về vốn, 
công nghệ, thị trường để phát triển nhanh và bền vững.  

Thứ ba, gắn việc thu hút và sử dụng vốn FDI với việc giữ vững an ninh quốc phòng 
và với quá trình xây dựng nền kinh tế tự chủ, có khả năng ứng phó với những diễn 
biến bất lợi của kinh tế thế giới. 

Thứ tư, phải coi FDI là một bộ phận quan trọng và không thể tách rời của quá trình 
chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, thực hiện đầy đủ các cam kết song 
phương và đa phương trong tiến trình hội nhập. Trên cơ sở đó nhiệm vụ thu hút và sử 
dụng vốn FDI trong những năm tới cần được coi trọng trong bối cảnh nước ta hội 
nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới để có các đối sách và giải pháp phù hợp. 

Thứ năm, trong việc thu hút FDI, cần coi trọng cả chất và lượng, trong đó, đặc biệt 
coi trọng chất lượng các dự án về mặt thúc đNy chuyển giao công nghệ tiên tiến, công 
nghệ nguồn, khả năng mở rộng thị trường xuất khNu; tác dụng phát triển các ngành và 
sản phNm có sức cạnh tranh cao; giải quyết việc làm và các yếu tố liên quan đến bảo 
vệ môi trường. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP �HẰM TĂ�G CƯỜ�G THU HÚT VÀ �Â�G CAO 
HIỆU QUẢ CỦA FDI TẠI VIỆT �AM THỜI KỲ GIA �HẬP WTO 

3.2.1. �hóm các giải pháp chung liên quan tới FDI 

3.2.1.1. Tiếp tục cải cách và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa: 

Trước hết là thể chế kinh tế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
thể chế về tổ chức và họat động của hệ thống hành chính nhà nước. Tôn trọng quy 
luật kinh tế thị trường. Rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật theo 
từng lĩnh vực, loại bỏ những quy định pháp luật không còn hiệu lực hoặc chồng chéo, 
trùng lắp.  
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3.2.1.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và phát triển các loại thị trường: 

(1) Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế: Ưu tiên xây dựng các văn bản pháp luật 
và các thiết chế cần thiết nhằm bảo vệ nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế như đối xử tối huệ quốc, đối xử quốc gia, các biện pháp tự vệ, chống bán phá 
giá, chống trợ cấp và các biện pháp đối kháng trong thương mại quốc tế.  

(2) Phát triển đồng bộ các loại thị trường: Hoàn thiện khung pháp luật cho việc tạo 
lập và vận hành hiệu quả các loại thị trường nhằm tạo môi trường kinh doanh công 
bằng, hiệu quả cho các doanh nghiệp. Tập trung vào các thị trường hàng hoá và dịch 
vụ, bất động sản, lao động, tài chính và khoa học công nghệ.  

3.2.1.3. Hoàn thiện cơ chế thực hiện: 

(1) Hoàn thiện cơ chế thực hiện đối với công tác quy hoạch: Quán triệt và thực hiện 
thống nhất các quy định mới của Luật Đầu tư trong công tác quy hoạch. Việc xây 
dựng các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phNm phải phù hợp với các cam kết quốc tế. 
Đặc biệt chú trọng công tác dự báo (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) nhằm nâng cao 
chất lượng quy hoạch (quy hoạch phát triển ngành, sản phNm, địa bàn...)  

(2) Tăng cường chống tham nhũng: Triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng. Tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc 
chống tham nhũng, sách nhiễu dân, coi thường kỷ luật, kỷ cương và tắc trách trong 
công việc.  

3.2.2. �hóm các giải pháp liên quan trực tiếp đến FDI 

3.2.2.1. Hoàn thiện luật pháp, chính sách, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ 
biến luật pháp. 

Rà soát chính sách thuế và ưu đãi đầu tư đang còn cản trở thu hút đầu tư (việc áp thuế 
giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khNu, chi phí quảng cáo..). Phổ biến rộng và tập 
huấn Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp cùng các văn bản hướng dẫn việc áp dụng và 
thi hành đối với các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp.  

3.2.2.2. Cải cách thủ tục hành chính, đOy mạnh phân cấp quản lý gắn với tăng 
cường phối hợp giám sát hoạt động quản lý FDI: 

- Giám sát quá trình ban hành văn bản pháp luật liên quan đến Giấy phép kinh 
doanh, Đăng ký kinh doanh/đầu tư; 

- Giám sát quy trình đăng ký kinh doanh/đầu tư, cấp phép kinh doanh;  

- Tạo dựng thiết chế cho người dân thực hiện tố quyền, yêu cầu các cơ quan hành 
pháp, tư pháp hủy các văn bản hạn chế quyền tự do kinh doanh một cách bất hợp 
lý.  
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- Thực hiện phân cấp mạnh việc quản lý nhà nước đối với hoạt động FDI, đặc biệt 
là tăng thNm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về phê duyệt, quản lý các dự án 
FDI trên cơ sở gắn với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành 
pháp luật về đầu tư;  

-  Thực hiện và giám sát thực hiện tốt cơ chế “một cửa” tại các cơ quan công quyền.  

-  Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống 
lãng phí. 

-   Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về FDI nhằm phát hiện kịp thời và xử lý 
nghiêm những vi phạm. 

3.2.2.3. Tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng: 

-  Đảm bảo cung cấp điện ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. 

-  Tổ chức triển khai một số chính sách đồng bộ khuyến khích khu vực kinh tế tư 
nhân (gồm cả FDI) tham gia đầu tư  xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, xây 
dựng các điều kiện về nhà ở, đi lại, học hành, phúc lợi công cộng cho người lao 
động làm việc tại các khu công nghiệp và khu chế xuất thuê. 

-  Tiếp tục nâng cao chất lượng các công trình kết cấu hạ tầng và các dịch vụ liên 
quan (viễn thông, cảng biển, hàng hải, hàng không, đường bộ,…) đáp ứng nhu cầu 
hiện tại. 

3.2.2.4. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư (XTĐT): 

-  Đặt đại diện XTĐT tại địa bàn trọng điểm ở nước ngoài. Chủ động tiếp cận và hỗ 
trợ các nhà đầu tư tiềm năng có nhu cầu đầu tư vào Việt N am.  

-  Tăng cường các đoàn vận động đầu tư tại địa bàn trọng điểm (N hật, Mỹ, EU) theo 
dự án và đối tác. 

3.2.2.5. Tăng cường hợp tác song phương và đa phương về xúc tiến đầu tư:  

Tham gia tích cực và chủ động hơn nữa vào các chương trình xúc tiến đầu tư trong khuôn 
khổ các tổ chức, diễn đàn khu vực theo hướng:  xây dựng và cập nhật thường xuyên các 
chương trình hành động quốc gia về tự do hóa, thuận lợi hóa và xúc tiến đầu tư mà Việt 
N am đã cam kết trong khuôn khổ ASEAN , APEC và ASEM. 

3.2.2.6. Mở rộng lĩnh vực thu hút FDI, từng bước xóa bỏ những hạn chế về tiếp 
cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài: 

Mở rộng hơn nữa các lĩnh vực khuyến khích và đặc biệt khuyến khích FDI, trong đó chú 
trọng các dự án phục vụ phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến và phát triển kinh tế 
nông thôn; các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, dầu khí, điện tử, 
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vật liệu mới, viễn thông, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các ngành mà Việt 
N am có nhiều lợi thế cạnh tranh gắn với công nghệ hiện đại, tạo thêm nhiều việc làm, góp 
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tiếp tục thu hút FDI vào những địa bàn có nhiều lợi thế 
để phát huy vai trò của các vùng chủ lực, tạo điều kiện liên kết phát triển các vùng khác 
trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh.  

3.2.2.7. Hoàn thiện hệ thống, chính sách ưu đãi, hỗ  trợ đầu tư nhằm tăng sức hấp 
dẫn, cạnh tranh thu hút FDI 

Về lâu dài, việc áp dụng các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích đầu tư vẫn là giải pháp 
cơ bản để ta tăng sức hấp dẫn và cạnh tranh thu hút FDI. Trong bối cảnh hiện nay, các 
chính sách này cần được áp dụng phù hợp với cam kết của Việt N am với WTO, trong đó 
có cam kết về việc xoá bỏ trợ cấp bị cấm dưới hình thức ưu đãi đầu tư (như ưu đãi nhằm 
khuyến khích xuất khNu và sử dụng nguyên liệu, hàng hóa nội địa). Theo đó, cần tăng 
cường các biện pháp hỗ trợ đầu tư để thay thế các ưu đãi đã cam kết loại bỏ nói trên theo 
hướng duy trì khả năng cạnh tranh và sự ổn định của môi trường đầu tư, nhưng vẫn đảm 
bảo phù hợp với các quy định của WTO. N hững biện pháp có thể áp dụng gồm: hỗ trợ 
nghiên cứu - phát triển; mở rộng ưu đãi cho doanh nghiệp nhà nước thực hiện chương 
trình cổ phần hóa; hỗ trợ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực; áp dụng thủ tục đầu tư đơn 
giản; hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng hạ 
tầng và các dịch vụ công cộng...      

3.2.2.8. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ 
thống tư pháp, trọng tài: 

Cần tiến hành cải cách và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp dễ dàng thực hiện 
các thủ tục về giải thể và phá sản, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp. Cần thực hiện 
các biện pháp hữu hiệu nhằm bảo hộ mọi loại tài sản hợp pháp của nhà đầu tư, kể cả 
quyền sở hữu trí tuệ; cam kết không quốc hữu hóa, trưng thu tài sản của nhà đầu tư 
một cách trực tiếp hay gián tiếp; áp dụng nguyên tắc không hồi tố khi có sự thay đổi 
của chính sách làm thiệt hại đến lợi ích của nhà đầu tư... Đồng thời, cần hoàn thiện, 
củng cố cơ chế giải quyết tranh chấp và thi hành phán quyết của toà án, trọng tài phù 
hợp với các thông lệ quốc tế. 

3.2.2.9. Thực hiện lộ trình giảm chi phí đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả và sức 
cạnh tranh của các doanh nghiệp 

Để duy trì yếu tố cạnh tranh của Việt N am về chi phí đầu tư, cần tiếp tục thực hiện lộ 
trình giảm giá, phí một số hàng hóa, dịch vụ mà trên thực tế còn ở mức cao hơn một 
số nước trong khu vực, đặc biệt là cước viễn thông quốc tế, giá điện, giá cho thuê văn 
phòng, cước phí vận chuyển container... Đồng thời, cần có biện pháp chấn chỉnh, xử 
lý kiên quyết tình trạng áp dụng giá, phí hàng hóa, dịch vụ phân biệt đối xử giữa đối 
tượng sử dụng, tiêu dùng trong nước và nước ngoài. 
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KẾT LUẬ� 

Với tư cách là thành viên WTO sẽ làm Việt N am trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà 
đầu tư nước ngoài do tạo ra được sự tin tưởng vào cơ chế, chính sách ổn định. Bên 
cạnh đó, Việt N am buộc phải thực hiện những định chế của WTO, một khi điều này 
được thực thi, nó là một yếu tố quan trọng góp phần không nhỏ vào việc thu hút FDI. 
Gia nhập WTO sẽ giúp chúng ta có được một môi trường pháp lý hoàn chỉnh và minh 
bạch hơn, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư khi bỏ vốn vào làm ăn tại Việt N am. N goài 
ra, cơ hội tiếp cận thị trường của các thành viên WTO khác một cách bình đẳng và 
minh bạch theo hướng đúng chuNn mực của WTO, cũng là một yếu tố quan trọng để 
thu hút vốn FDI.  

Điều này đã được minh chứng bởi số liệu về thu hút vốn FDI sau khi Việt N am đã là 
thành viên chính thức của WTO, cụ thể là theo Cục Đầu tư N ước ngoài, vốn đăng ký 
mới trong 9 tháng đầu năm 2007 đạt 9,6 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2006 
và ước sẽ đạt khoảng 13 tỷ USD trong cả năm 2007. Bên cạnh đó, hiện có nhiều nhà 
đầu tư lớn đang tìm hiểu xúc tiến đầu tư vào Việt N am với các dự án có tổng số vốn 
lên đến 50 tỷ USD. Điều đó chúng tỏ các nhà đầu tư nước ngoài đang gia tăng sự tin 
tưởng vào Việt N am khi nước này gia nhập WTO, khuynh hướng này sẽ tiếp tục với 
việc các Công ty nước ngoài đang xem Việt N am là điểm an toàn để đầu tư. 

Tuy nhiên, tác động của việc gia nhập WTO đến FDI là vấn đề phức tạp và cũng là 
vấn đề rất mới mẻ. Cho đến thời điểm này chúng ta mới chỉ gia nhập WTO được 8 
tháng (từ tháng 1 năm 2007), thời gian này là quá ngắn để có thể đưa ra những đánh 
giá chuNn xác về mặt thực tiễn đối với những tác động của việc gia nhập WTO đến 
FDI tại Việt N am. Mặc dù vậy, ở chừng mực nào đó, Luận văn cũng đã đánh giá sơ 
bộ những tác động của việc gia nhập WTO đến FDI tại Việt N am nhằm khai thác có 
hiệu quả các cơ hội và hạn chế các rủi ro, thách thức và bước đầu đề xuất một số giải 
pháp nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả FDI tại Việt N am thời kỳ gia 
nhập WTO. 

N ếu nắm bắt tốt cơ hội, có những điều chỉnh về chính sách thích hợp, vượt qua những 
thách thức, phát huy cao độ nội lực, khai thác tối đa các nguồn lực bên ngoài, đặc biệt 
là dòng vốn FDI để tạo thế và lực mới cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, nhất 
định Việt N am sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, sớm thoát khỏi tình trạng 
nước kém phát triển vào năm 2010 và trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại vào năm 2020. 

 


