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LỜI MỞ ĐẦU 

 

 

Tăng trưởng phát triển luôn là một trong những mục tiêuy hàng 

đầu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Một 

cơ cấu kinh tế hợp lý là một trong ba chỉ tiêu thể hiện trình độ phát triển 

của một đất nước bên cạnh hai chỉ tiêu: tăng trưởng kinh tế và các vấn 

đề xã hội. Cơ cấu kinh tế chịu ảnh hưởng phần lớn từ cơ cấu đầu tư. 

Định hướng cơ cấu đầu tư để đổi mới cơ cấu kinh tế trên cơ sở sự tác 

động của các yếu tố đầu tư và có tính đến ảnh hưởng của các yếu tố 

khác. 

Đề tài "Cơ cấu đầu tư", cơ cấu đầu tư hợp lý vai trò cơ cấu đầu tư đối 

với chuyển dịch cơ cấu  kinh tế là một đề tài tuy còn mới mẻ ở Việt Nam 

nhưng vẫn có tính hấp dẫn.  

Chúng em xin chân thành cảm ơn TS Từ Quang Phương cùng các thầy 

co giáo trong trường đã cung cấp cho chúng em những kiến thức bổ ích, giúp 

chúng em hoàn thành tốt bài thảo luận này 
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CHƢƠNG I: 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 

 
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CƠ CẤU ĐẦU TƢ 

 

I.1. Khái niệm 

Trước khi đi đến khái niệm cơ cấu đầu tư, cơ cấu kinh tế, cần làm rõ nội 

dung của thuật ngữ ”cơ cấu”. Cơ cấu hay kết cấu là một phạm trù triết học 

phản ánh cấu trúc bên trong của một đối tượng nào đó, kể cả số lượng và chất 

lượng, là tập hợp những mối quan hệ cơ bản, tương đối ổn định giữa các yếu 

tố cấu thành nên đối tượng đó, trong một thời gian nhất định. 

Cơ cấu của một đối tượng được thể hiện bằng hai đặc trưng chính. Đó 

là các bộ phận cấu thành nên đối tượng và mối quan hệ giũa các bộ phận cấu 

thành đó. 

Cơ cấu của một đối tượng quyết định tính chất hay năng lực của nó 

nhằm thực hiện một chức năng hay mục tiêu nào đó mà đối tượng cần đạt 

đến. Với cơ cấu xác định, thì đối tượng có những tính chất nhất định hay có 

một năng lực và hạn chế nhất định. Hay nói một cách khác, cấu trúc của đối 

tượng xác định tính chất và năng lực của nó. Để khắc phục những khuyết tật 

do cơ cấu hay tạo ra một năng lực mới và tính chất mới của đối tượng bắt 

buộc phải thay đổi cấu trúc của nó.   

Cơ cấu đầu tư là cơ cấu các yếu tố cấu thành đầu tư như cơ cấu về vốn, 

nguồn vốn, cơ cấu huy động và sử dụng vốn . .. .quan hệ hữu cơ, tương tác 

qua lại giữa các bộ phận trong không gian và thời gian, vận động theo hướng 

hình thành một cơ cấu đầu tư hợp lý và tạo ra những tiềm lực lớn hơn về mọi 

mặt kinh tế-xã hội.  

Định nghĩa trên đã nêu được những nội dung cơ bản của cơ cấu đầu tư.  

I.2. Phân loại cơ cấu đầu tƣ 

 Có thể có nhiều cách phân loại cơ cấu đầu tư khác nhau khi nghiên cứu 

về đầu tư. Song dưới đây chỉ trình bày một số cơ cấu chính thường hay sử 

dụng. 

I.2.1. Cơ cấu đầu tƣ theo nguồn vốn. 

 Cơ cấu đầu tư theo nguồn vốn hay cơ cấu nguồn vốn đầu tư thể hiện 

quan hệ tỷ lệ của từng loại nguồn vốn trong tổng vốn đầu tư xã hội hay nguồn 

vốn đầu tư của doanh nghiệp. Cùng với sự gia tăng của vốn đầu tư xã hội, cơ 

cấu nguồn vốn ngày càng đa dạng hơn, phù hợp với cơ chế xóa bỏ bao cấp 

trong đầu tư, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần và 

chính sách huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

 Nguồn vốn trong nước bao gồm: 

  -- Nguồn vốn Nhà nước 

    + Nguồn vốn ngân sách nhà nước 
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    + Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 

    + Nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp nhà nước 

  -- Nguồn vốn từ khu vực tư nhân 

    + Phần tiết kiệm của dân cư 

    + Phần tích lũy của các doanh nghiệp dân doanh 

  -- Thị trường vốn 

 

 Nguồn vốn nước ngoài bao gồm: 

  -- Tài trợ phát triển chính thức (ODF) 

    + Viện trợ phát triển chính thức (ODA) 

    + Các hình thức tài trợ phát triển khác 

  -- Nguồn tín dụng từ các ngân hàng thương mại 

  -- Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

  -- Nguồn huy động qua thị trường vốn quốc tế 

 

 Trong đó nguồn chi của Nhà nước cho đầu tư có một vai trò quan trọng 

trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của mỗi quốc gia. Nguồn vốn này 

được sử dụng cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, quốc phòng, an 

ninh, hỗ trợ cho các dự án của doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực cần sự tham 

gia của nhà nước, chi cho công tác lập và thực hiện quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế xã hội vùng, lãnh thổ, quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn. 

 Cùng với quá trình đổi mới và mở cửa, tín dụng đầu tư phát triển của 

nhà nước ngày càng có tác dụng tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 

kinh tế, phát triển xã hội và có vị trí quan trọng trong chính sách đầu tư của 

Chính phủ. 

 Các doanh nghiệp nhà nước- thành phần giữ vai trò chủ đạo trong nền 

kinh tế- vẫn nắm giữ một khối lượng vốn rất lớn. Thực hiện chủ trương tiếp 

tục đổi mới doanh nghiệp nhà nước, hiệu quả hoạt đọng của khu vực kinh tế 

này ngày càng được khẳng định, tích lũy của doanh nghiệp nhà nước ngày 

càng gia tăng và đóng góp đáng kể vào tổng quy mô vốn đầu tư của toàn xã 

hội. 

 Nhìn tổng quan thì nguồn vốn tiềm năng trong dân cư không phải là 

nhỏ. Nó bao gồm phần tiết kiệm của dân cư, phần tích lũy của các doanh 

nghiệp dân doanh, các hợp tác xã. Theo đánh giá, khu vực kinh tế ngoài nhà 

nước vẫn sở hữu một lượng vốn tiềm năng rất lớn mà chưa được huy động 

triệt để, tồn tại dưới dạng vàng, ngoại tệ, tiền mặt. . . do nguồn thu nhập gia 

tăng, do thói quen tích lũy. . .. 

 Thị trường vốn là kênh bổ sung các nguồn vốn trung và dài hạn cho các 

chủ đầu tư. Nó như một trung tâm thu gom mọi nguồn vốn tiết kiệm của của 

từng hộ nguồn vốn nhàn rỗi của các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính chính 

phủ trung ương và chính quyền địa phương tạo thành một nguồn vốn khổng lồ 
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cho nền kinh tế. Thị trường vốn có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp phát 

triển kinh tế của các nước có nền kinh tế thị trường. 

 

Ngoài nguồn vốn trong nước, còn tồn tại nguồn vốn nước ngoài, được 

hiểu là dòng lưu chuyển vốn quốc tế. Dòng vốn này diễn ra dưới nhiều hình 

thức, mỗi hình thức có đặc điểm, mục tiêu và phương thức thực hiện khác 

nhau.   

Tài trợ phát triển chính thức (chủ yếu là ODA) bao gồm các khoản viện 

trợ không hoàn lại, viện trợ có hoàn lại, hoặc tín dụng ưu đãi của các chính 

phủ, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức thuộc 

Liên hợp quốc, các tổ chức tài chính quốc tế dành cho các nước đang phát 

triển, với mục tiêu trợ giúp các nước đang phát triển. 

Khác với nguồn vốn ODA, nguồn vốn tín dụng không có nhiều điều 

kiện ưu đãi nhưng nó lại có ưu điểm rõ ràng là không gắn với các ràng buộc 

về chính trị, xã hội.   

Đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với 

các nước đang phát triển mà còn đối với các nước công nghiệp phát triển. Đầu 

tư trực tiếp nước ngoài là một loại hình di chuyển vốn quốc tế, trong đó người 

chủ sở hữu vốn đồng thời là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động 

sử dụng vốn. Nguồn vốn FDI đã đóng góp phần bổ sung vốn quan trong cho 

đầu tư phát triển, tăng cường tiềm lực về mọi mặt. Nguồn vốn này có tác dụng 

cực kỳ quan trọng đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các nước 

tiếp nhận đầu tư.  

Thị trường vốn quốc tế đã tạo nên vẻ đa dạng về các nguồn vốn cho mỗi 

quốc gia và làm tăng khối lượng vốn lưu chuyển trên phạm vi toàn cầu.  

 Trên phạm vi một quốc gia, một cơ cấu nguồn vốn hợp lý là cơ cấu 

phản ánh khả năng huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát 

triển, phản ánh khả năng sử dụng hiệu quả cao mọi nguồn vốn đầu tư, là cơ 

cấu thay đổi theo hướng giảm dần tỷ trọng của nguồn vốn đầu tư từ ngân sách 

nhà nước., tăng tỷ trọng nguồn vốn tín dụng ưu đãi và nguồn vốn của dân cư. 

I.2.2. Cơ cấu vốn đầu tư 

 Cơ cấu vốn đầu tư thể hiện quan hệ tỷ lệ giữa từng loại vốn trong tổng 

vốn đầu tư xã hội, vốn đầu tư của doanh nghiệp hay của một dự án. 

 Trên thực tế có một số cơ cấu đầu tư quan trọng cần được chú ý xem 

xét như cơ cấu vốn xây lắp và vốn máy móc thiết bị trong tổng vốn đầu tư, cơ 

cấu vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa 

học công nghệ và môi trường, vốn đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực, những 

chi phí tạo ra rài sản lưu động và những chi phí khác như chi phí giành cho 

quảng cáo, tiếp thị. .. . Cơ cấu vốn đầu tư theo quá trình lập và thực hiện dự 

án như chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí chuẩn bị thực hiện đầu tư, chi phí thực 

hiện đầu tư. . . . 
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I.2.3. Cơ cấu đầu tư phát triển theo ngành 

 Cơ cấu đầu tư phát triển theo ngành là cơ cấu thực hiện đầu tư cho 

từng ngành kinh tế quốc dân cũng như trong từng tiểu ngành. Cơ cấu đầu tư 

theo ngành thể hiện việc thực hiện chính sách ưu tiên phát triển, chính sách 

đầu tư đối với từng ngành trong một thời kỳ nhất định.  

Trong bối cảnh điều kiện kinh tế quốc tế hiện đại thì trong quá trình 

công nghiệp hóa của các nước đang phát triển, muốn đạt tăng trưởng cao và 

cơ cấu kinh tế tiến bộ, phù hợp thì phải phát triển cân đối các ngành trong nền 

kinh tế quốc dân, bao gồm công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.  

Tuy nhiên, ở các nước phát triển có sự hạn chế của các nhân tố phát 

triển như: vốn, lao động, kỹ thuật, khoa học công nghệ, thị trường. . .Thực tế 

đó không cho phép phát triển cân đối, mà ưu tiên đầu tư phát triển các ngành, 

những lĩnh vực có tác dụng như “đầu tàu” lôi kéo toàn bộ nền kinh tế phát 

triển. Trong những thời điểm nhất định, các lĩnh vực phải được chọn lọc để 

tập trung nguồn lực còn khan hiếm của quốc gia cho việc sử dụng có hiệu quả 

. Trong hiện tại và trong tương lai các ngành này có tác động thúc đẩy các 

ngành khác tạo đà cho tăng trưởng chung, tạo sự chuyển dịch cơ cấu theo 

hướng tích cực. 

I.2.4. Cơ cấu đầu tư phát triển theo địa phương 

vùng lãnh thổ 

Cơ cấu đầu tư theo địa phương vùng lãnh thổ là cơ cấu đầu tư vốn theo 

không gian. Nó phản ánh tình hình sử dụng nguồn lực địa phương và việc 

phát huy lợi thế cạnh tranh của từng vùng.  

Khi đầu tư phát triển vùng cần chú ý xem xét các đặc điểm xã hội, các 

điều kiện kinh tế, điều kiện tự nhiên nhằm mục đích đảm bảo sự chuyển dịch 

đồng bộ, cân đối giữa các vùng đồng thời phát huy được lợi thế so sánh của 

từng vùng.  

Tuy nhiên việc xây dựng một số vùng kinh tế trọng điểm là cần thiết 

nhằm tạo thế và lực trong phát triển nền kinh tế nói chung. Bên cạnh việc xây 

dựng các vùng kinh tế trọng điểm trong cơ cấu đầu tư cần coi trọng các quy 

hoạch phát triển vùng và địa phương trong cả nước. Đó là một trong các yếu 

tố đảm bảo sự phát triển toàn diện giữa các vùng miền, đảm bảo hình thành 

một cơ cấu đầu tư và cơ cấu kinh tế hợp lý, có hiệu quả. 

I.3. Đặc điểm của cơ cấu đầu tƣ 

I.3.1. Cơ cấu đầu tƣ mang tính khách quan. 

 Trong nền kinh tế, cơ cấu đầu tư được thực hiện theo các chiến lược kế 

hoạch đã được hoạch định trước. Nhưng không vì thế mà cơ cấu đầu tư mất đi 

tính khách quan của nó. Mọi sự vật hiện tượng đều hoạt động theo các quy 

luật khách quan. Và trong quá trình sản xuất, cơ cấu đầu tư không ngừng vận 

động, không ngừng phát triển theo những quy luật khách quan. Quá trình hình 

thành và biến đổi cơ cấu đầu tư ở các nước đều tuân theo nhưng quy luật 

chung. Một cơ cấu đầu tư hợp lý phải phản ánh được sự tác động của các quy 

luật phát triển khách quan.  
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Vai trò của yếu tố chủ quan là: thông qua nhận thức ngày càng sâu sắc 

những quy luật đó mà người ta phân tích đánh giá dự báo những xu thế phát 

triển khác nhau, đôi khi còn mâu thuẫn nhau, để tìm ra những phương án điều 

chỉnh cơ cấu có hiệu lực cao nhất trong những điều kiện cụ thể của đất nước. 

Mọi ý định chủ quan nóng vội hay bảo thủ trong việc tạo ra sự thay đổi cơ cấu 

cần thiết, thường dẫn đến những tai họa không nhỏ cho sự phát triển của đất 

nước.  

 

I.3.2. Cơ cấu đầu tƣ mang tính lịch sử và xã hội nhất định. 

Những bộ phận cấu thành của hoạt động đầu tư xác lập được mối quan 

hệ hữu cơ, tương tác qua lại lẫn nhau theo không gian và thời gian. Sự tồn tại 

về số lượng thì có thể chung cho mọi nền sản xuất, nhưng khác nhau về nội 

dung, cách thức thực hiện các nội dung mối quan hệ đó. Sự khác nhau đó là 

do các quy luật kinh tế đặc thù của mỗi phương thức sản xuất, trước hết là 

quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất ấy quy định. Ngay trong các 

hình thái kinh tế xã hội giống nhau tồn tại ở các nước khác nhau vẫn có sự 

khác nhau trong hình thành cơ cấu đầu tư. Do đặc điểm riêng của quá trình 

lịch sử phát triển của các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội. .. những xu thế 

thay đổi cơ cấu chung sẽ được thể hiện qua hình thái đặc thù trong từng giai 

đoạn lịch sử phát triển của mỗi nước. Vì vậy cơ cấu đầu tư luôn luôn thay đổi 

trong từng giai đoạn phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế- xã hội. Sự 

thay đổi đó gắn với sự biến đổi, phát triển không ngừng của bản thân các yếu 

tố, bộ phận trong hoạt động đầu tư và của những mối quan hệ giữa chúng. 

I.4. Một số nhân tố ảnh hƣởng đến sự hình thành cơ cấu đầu tƣ.  

 Cơ cấu đầu tư chịu sự ảnh hưởng của nhiều nhân tố, có nhân tố thuộc 

nội tại nền kinh tế, có nhân tố tác động từ bên ngoài, có nhân tố tích cực thúc 

đẩy phát triển, song cũng có nhân tố kìm hãm, hạn chế sự phát triển. Có thể 

hân chia những nhân tố chủ yếu chủ yếu ảnh hưởng đến sự hình thành cơ cấu 

đầu tư của nền kinh tế.  

 Nhóm thứ nhất, gồm những nhân tố trong nội bộ nền kinh tế, bao gồm: 

nhân tố thị trường và nhu cầu tiêu dùng của xã hội, trình độ phát triển của lực 

lượng sản xuất, quan điểm chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của 

đất nước trong mỗi giai đoạn nhất định, cơ chế quản lý có thể ảnh hưởng đến 

việc hình thành cơ cấu đầu tư. ..  

 Trước hết phải nói đến nhân tố thị trường, nhu cầu tiêu dùng của xã 

hội, với tính cách là “động cơ thúc đẩy bên trong của sản xuất, là cái tiền đề 

của nó”. Trong nền kinh tế, nhu cầu được phản ảnh thông qua thị trường. Nhu 

cầu là yếu tố mang tính chủ quan, song khi được phản ánh thông qua thị 

trường, nó trở thành đòi hỏi khách quan, quyết định trực tiếp đến việc trả lời 

câu hỏi: sản xuất cái gì? sản xuất bao nhiêu? và sản xuất như thế nào? của các 

doanh nghiệp. Tác động đó của thị trường đến việc hình thành cơ cấu đầu tư 

vào các ngành, các lĩnh vực có tính chất trực tiếp. Trong quá trình xây dựng 
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cơ cấu đầu tư hợp lý, các yếu tố thị trường vì thế luôn được coi trọng, tránh 

trường hợp mất cân đối cung cầu ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư và sản 

xuất.   

Trình độ phát triển đã đạt được của nền kinh tế cũng là nhân tố ảnh 

hưởng rất mạnh tới sự hình thành cơ cấu đầu tư, tới những bước đi và độ dài 

của quá trình xây dựng một cơ cấu đầu tư hợp lý, đạt hiệu quả cao. 

Trình độ phát triển lực lượng sản xuất (bao gồm tư liệu lao động và 

người lao động) ở các quốc gia khác nhau có mức độ phát triển khác nhau, 

trong đó cần nhấn mạnh vai trò của con người và khoa học –công nghệ. 

Khoa học và công nghệ là thành tựu của văn minh nhân loại nhưng hiệu 

quả sử dụng công nghệ lại tùy thuộc vào điều kiện của từng nước. Nếu biết 

lựa chọn những công nghệ phù hợp với tiềm năng nguồn lực của đất nước, 

trình độ vận dụng quản lý. . . thì sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự hình 

thành một cơ cấu đầu tư hợp lý. Muốn vậy cần phải có chính sách khoa học 

công nghệ đúng đắn, tạo điều kiện khuyến khích sáng tạo,ứng dụng khoa học 

công nghệ, đồng thời tăng cường hợp tác, chuyển giao khoa học công nghệ 

tiên tiến. Khi khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thì 

con người ngày càng tỏ rõ vai trò quyết định của mình đối với sự hình thành 

cơ cấu đầu tư phát triển.  

Trong các giai đoạn phát triển nhất định, quan điểm chiến lược, mục 

tiêu, định hướng phát triển kinh tế- xã hội của đất nước phản ánh tính kế 

hoạch khách quan của nền kinh tế. Một trong những tác dụng của công tác kế 

hoạch hóa là góp phần điều chỉnh và hạn chế những xu hướng đầu tư bất hợp 

lý, điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng ngày càng hợp lý hơn. 

 

Nhóm thứ hai, là nhóm nhân tố tác động từ bên ngoài như xu thế chính 

trị, xã hội, và kinh tế của khu vực và thế giới. Mỗi quốc gia đều có những ưu 

thế riêng về chính trị, xã hội, điều kiện địa lý, tài nguyên thiên nhiên, lao 

động, vốn.  . . . tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đầu tư sản xuất. Sự khác 

nhau đó đòi hỏi bất cứ nền kinh tế nào cũng phải có sự trao đổi với bên ngoài 

ở mức độ và phạm vi khác nhau. Sự tham gia vào thị trường thế giới dưới 

nhiều hình thức sẽ gia tăng sự thích ứng và phù hợp về cơ cấu của đầu tư với 

bên ngoài. Trong xu thế quốc tế hóa lực lượng sản xuất và thời đại bùng nổ 

thông tin, các thành tựu của cách mạng khoa học kỹ thuật cho phép các nhà 

đầu tư nắm bắt nhanh nhạy thông tin, tìm hiểu thị trường và xác định chiến 

lược cơ cấu đầu tư hợp lý để nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm chủ động hội 

nhập. ở nền kinh tế của những nước nhỏ, khả năng đa dạng hóa đầu tư và 

phức tạp hóa cơ cấu đầu tư có hạn, vì vậy mức độ phụ thuộc bên ngoài của 

các nước nay có cao hơn so với các nước lớn.  

Tóm lại, các nhân tố tác động đến cơ cấu đầu tư tạo thành một hệ thống 

phức tạp, đòi hỏi khi phân tích phải có một quan điểm tổng hợp, đồng bộ. 

Những điều nêu trên chỉ là một phần nhỏ nói lên mức độ và cơ chế tác động 

khác nhau của các nhân tố đối với cơ cấu kinh tế. Sự ảnh hưởng của các nhân 
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tố chỉ thể hiện đối với các loại hình cơ cấu kinh tế cụ thể, và tùy thuộc vào 

từng loại hình cơ cấu mà các tác động của những nhân tố này cũng khác nhau. 

 

 

I.5. Cơ cấu đầu tƣ hợp lý 

I.5.1. Chuyển dịch cơ cấu đầu tƣ 

 Chuyển dịch cơ cấu có ý nghĩa khái quát. Đó là sự thay đổi cơ cấu do 

thay đổi các chính sách và các biến động về mặt xã hội gây ra. Nó có thể được 

thực hiện một cách chủ động, có ý thức, hoặc xảy ra do điều kiện khách quan, 

có thể không theo hoặc ngược lại với dự kiến.  

 Chuyển dịch cơ cấu đầu tư được định nghĩa như sau: Sự thay đổi của 

cơ cấu đầu tư từ mức độ này sang mức độ khác, phù hợp với môi trường và 

mục tiêu phát triển gọi là chuyển dịch cơ cấu đầu tư. Sự thay đổi không chỉ 

bao gồm thay đổi về vị trí ưu tiên mà còn là sự thay đổi về chất trong nội bộ 

cơ cấu và các chính sách áp dụng. Về thực chất, chuyển dịch cơ cấu đầu tư là 

sự điều chỉnh cơ cấu vốn, nguồn vốn đầu tư, điều chỉnh cơ cấu huy động và 

sử dụng các loại vốn và nguồn vốn. . . .phù hợp với mục tiêu đã xác định của 

toàn bộ nền kinh tế, ngành, địa phương và các cơ sở trong từng thời kỳ phát 

triển. 

ở tầm dài hạn, chuyển dịch cơ cấu liên quan đến những thay đổi tương 

đối quan trọng ở các yếu tố cấu thành đầu tư như nguồn vốn, vốn, huy động 

và sử dụng vốn đầu tư.. .. . 

ở tầm trung hạn, thường tập trung vào những vấn đề như vai trò của 

nguồn vốn ngân sách nhà nước, mức độ tập trung đầu tư vào các ngành, lĩnh 

vực, . .với mục tiêu huy động các nguồn lực nhằm đưa hoạt động đầu tư 

hướng tới cân bằng cao hơn về cơ cấu . 

ở tầm ngắn hạn, thường liên quan đến những điều chỉnh trước tác động 

của những cú sốc bên ngoài. Những can thiệp cho hoạt động đầu tư phát triển 

đạt hiệu quả hơn trong thời gian ngắn. 

Cơ cấu đầu tư cần phải được tổ chức phát triển một cách cân đối, hợp lý 

là một quy luật của nền kinh tế. Và nhiệm vụ của công tác kế hoạch của một 

quốc gia là phải làm cho cơ cấu đầu tư chuyển từ trạng thái cân đối hợp lý này 

sang trạng thái cân đối hợp lý khác cao hơn cả về lượng và về chất. Sự cân 

đối trong cơ cấu đầu tư của nền kinh tế được duy trì và chuẩn bị cho  việc phá 

vỡ sự cân đối đó, từ đó xác lập sự cân đối mới ở giai đoạn sau. Việc đảm bảo 

tính cân đối động của hoạt động đầu tư được thực hiện một cách chủ động và 

thường xuyên.  

 

I.5.2. Cơ cấu đầu tƣ hợp lý 

 Quá trình chuyển dịch cơ cấu đầu tư của một quốc gia, ngành hay địa 

phương được thực hiện dựa trên kế hoạch đầu tư nhằm hướng tới việc xây 

dựng một cơ cấu đầu tư hợp lý.  
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 Cơ cấu đầu tư hợp lý là cơ cấu đầu tư phù hợp với các quy luật khách 

quan, các điều kiện kinh tế xã hội, lịch sử cụ thể trong từng giai đoạn phát 

triển, phù hợp và phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội của từng cơ sở, 

ngành, vùng và toàn nền kinh tế, có tác động tích cực đến việc đổi mới cơ cấu 

kinh tế theo hướng ngày càng hợp lý hơn, khai thác và sử dụng hợp lý các 

nguồn lực trong nước, đáp úng yêu cầu hội nhập, phù hợp với xu thế kinh tế, 

chính trị của thế giới và khu vực. 

 

 Trên phạm vi một quốc gia, một cơ cấu nguồn vốn hợp lý là cơ cấu 

phản ánh khả năng huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát 

triển, phản ánh khả năng sử dụng hiệu quả cao mọi nguồn vốn đầu tư, là cơ 

cấu thay đổi theo hướng giảm dần tỷ trọng của nguồn vốn đầu tư từ ngân 

sách, tăng tỷ trọng nguồn vốn tín dụng ưu đãi và nguồn vốn của dân cư. 

Một cơ cấu vốn hợp lý là cơ cấu mà vốn đầu tư được ưu tiên cho bộ 

phận quan trọng nhất, phù hợp với yêu cầu, và mục tiêu đầu tư và nó thường 

chiếm tỷ trọng khá cao. 

 Cơ cấu đầu tư phát triển theo ngành hợp lý trong thời kỳ đổi mới đã 

dịch chuyển theo hướng đầu tư mạnh cho công nghiệp, ưu tiên cho nông 

nghiệp và dịch vụ. 

 Một cơ cấu đầu tư phát triển theo địa phương vùng lãnh thổ được xem 

là hợp lý nếu nó phù hợp với yêu cầu chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát 

huy lợi thế sẵn có của vùng trong khi vẫn đảm bảo hỗ trợ, tạo điều kiện thuận 

lợi cho sự phát triển chung của các vùng khác, đảm bảo sự phát triển thống 

nhất và những cân đối lớn trong phạm vi quốc gia và giữa các ngành. 

II. CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 

II.1. Cơ cấu kinh tế 

II.1.1. Khái niệm 

 Cơ cấu của nền kinh tế quốc dân là tổng thể những mối quan hệ giữa 

các bộ phận hợp thành nền kinh tế: các lĩnh vực (sản xuất, phân phối, trao đổi, 

tiêu dùng), các ngành kinh tế quốc dân (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông 

vận tải , y tế, giáo dục. . .), các thành phần kinh tế xã hội ( kinh tế nhà nước, 

tư nhân, cá thể tiểu chủ, nước ngoài . . .), các vùng kinh tế. 

 Phân tích quá trình phân công lao động xã hội, C.Mác nhấn mạnh: ”cơ 

cấu kinh tế của xã hội là toàn bộ những quan hệ sản xuất phù hợp với một quá 

trình phát triển nhất định của các lực lượng sản xuất vật chất”. “Do tổ chức 

quá trình lao động và phát triển kỹ thuật một cách mạnh mẽ làm đảo lộn toàn 

bộ cơ cấu kinh tế của xã hội”. Mác còn phân tích cơ cấu kinh tế ở cả hai mặt 

chất lượng và số lượng, “cơ cấu là một sự phân chia về chất lượng và một tỷ 

lệ về số lượng của những quá trình sản xuất xã hội” 

 Một cách khái quát, có thể hiểu cơ cấu kinh tế là mối quan hệ giữa các 

bộ phận hợp thành một tổng thể kinh tế, các bộ phận này có những mối liên 

hệ hữu cơ, những tác động qua lại cả về số lượng và chất lượng, các quan hệ 
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tỷ lệ được hình thành trong những điều kiện kinh tế- xã hội nhất định, chúng 

luôn vận động và hướng vào những mục tiêu cụ thể. 

II.1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành cơ cấu kinh tế 

 Có thể phân chia những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự hình thành 

cơ cấu của nền kinh tế quốc dân thành 3 nhóm: 

 Nhóm thứ nhất, gồm những nhân tố địa lý- tự nhiên như tài nguyên 

khoáng sản, nguồn nước, nguồn năng lượng, đất đai, khí hậu. Thiên nhiên là 

điều kiện chung của sản xuất, đồng thời như là những tư liệu sản xuất và tư 

liệu tiêu dùng. ảnh hưởng rõ rệt của những nhân tố địa lý- tự nhiên đến sự 

hình thành cơ cấu kinh tế là tất yếu. 

 Nhóm thứ hai, là nhóm những nhân tố kinh tế - xã hội bên trong đất 

nước ảnh hưởng đến cơ cấu kinh tế như cung-cầu thị trường, trình độ phát 

triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, trình độ phát triển của nền kinh tế.  

 Nhóm thứ ba, là nhóm những nhân tố bên ngoài. Đó là quan hệ kinh tế 

đối ngoại và phân công lao động quốc tế.  

II.2. Một số cơ cấu kinh tế chủ yếu 

Dưới các giác độ khác nhau, cơ cấu kinh tế được phân thành nhiều loại: 

- Xét dưới giác độ phân công lao động sản xuất- Cơ cấu ngành 

- Xét dưới giác độ hoạt động kinh tế – xã hội theo lãnh thổ- Cơ 

cấu vùng 

- Xét hoạt động kinh tế theo quan hệ sở hữu- Cơ cấu thành 

phần kinh tế 

* Cơ cấu ngành kinh tế: 

  Liên hợp quốc đã ban hành “Hướng dẫn phân loại ngành theo 

tiêu chuẩn quốc tế đối với toàn bộ hoạt động các hoạt động kinh tế” . Theo đó 

có thể gộp các ngành phân loại thành 3 khu vực:  

+ Khu vực I là nông nghiệp  

   + Khu vực II là công nghiệp  

   + Khu vực III là dịch vụ 

  Trong quá tình sản xuất, các ngành có mối liên hệ tác động qua 

lại thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển. Mối liên hệ giữa các ngành không chỉ 

biểu hiện về mặt định tính mà còn được tính toán thông qua tỷ lệ giữa các 

ngành, thường được gọi là cơ cấu ngành. Như vậy cơ cấu ngành là mối quan 

hệ tỷ lệ giữa các ngành trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, mối quan hệ này 

bao hàm cả về số lượng và chất lượng. Chúng thường xuyên biến động và 

hướng vào những mục tiêu nhất định. Cơ cấu ngành là bộ phận rất quan trọng 

trong cơ cấu kinh tế. Sự biến động của nó có ý nghĩa quyết định đến sự biến 

động của nền kinh tế. 

Cơ cấu lãnh thổ: 
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  Nếu cơ cấu ngành được hình thành từ chuyên môn hóa sản xuất 

thì cơ cấu lãnh thổ hình thành từ việc bố trí sản xuất theo không gian địa lý. 

Mỗi vùng lãnh thổ là một bộ phận tổ hợp của nền kinh tế quốc dân, do đó, sự 

khác nhau về điều kiện tự nhiên, kinh tế, nguồn lao động, kết cấu hạ tầng và 

các điều kiện xã hội khác tạo cho mỗi vùng có những đặc thù nhũng thế mạnh 

riêng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế lãnh thổ trên cơ sở khai thác triệt để các lợi 

thế , tiềm năng của từng vùng, liên kết hỗ trợ nhau cùng phát triển. Việc 

chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ đảm bảo hình thành và phát triển có hiệu quả các 

ngành, các thành phần kinh tế phù hợp với đặc điểm của từng vùng nhằm khai 

thác có hiệu quả thế mạnh của từng vùng.  

 Cơ cấu thành phần kinh tế: 

 Các thành phần kinh tế được hình thành trên cơ sở chế độ sở hữu về tư 

liệu sản xuất. Cùng với quá trình phát triển của lịch sử, chế độ sở hữu cũng 

xuất hiện những hình thức mới. Sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế 

phải dựa trên nguyên tắc huy động tối đa nguồn lực và đạt hiệu quả cao trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Cơ cấu ngành, cơ cấu lãnh thổ và cơ cấu thành phần kinh tế là ba bộ 

phận hợp thành cơ cấu của tổng thể kinh tế. Trong đó, cơ cấu ngành có vai trò 

quan tọng nhất, nó trực tiếp giải quyết mối quan hệ cung – cầu, đảm bảo sự 

phát triển cân đối của cả nền kinh tế.    

II.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Không chỉ có các nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển mới có sự điều 

chỉnh cơ cấu kinh tế. Ngày nay, chính các nền kinh tế công nghiệp phát triển 

cũng phải thường xuyên điều chỉnh cơ cấu kinh tế để tiếp tục phát triển. 

Chuyển dịch cơ cấu là quá trình phát triển của các bộ phận kinh tế, dẫn 

đến sự tăng trưởng khác nhau giữa chúng và làm thay đổi mối quan hệ tương 

quan giữa chúng so với một thời điểm trước đó.  

Sự thay đổi này là kết quả của quá trình: 

- Xuất hiện thêm những yếu tố kinh tế mới hay mất đi một số yếu 

tố kinh tế đã có, tức là có sự thay đổi về số lượng các bộ phận 

của nền kinh tế. 

- Tăng trưởng với nhịp độ khác nhau giữa các bộ phận trong nền 

kinh tế đã dẫn tới thay đổi cơ cấu. Trong trường hợp này sự điều 

chỉnh cơ cấu kinh tế là kết quả của sự phát triển không đồng đều 

giữa các bộ phận sau mỗi giai đoạn. 

- Thay đổi trong mối quan hệ tác động qua lại giữa các bộ phận. 

Sự thay đổi này biểu hiện bằng số lượng các yếu tố kinh tế có 

liên quan và mức độ tác động qua lại giữa chúng. Và khi một yếu 

tố cấu thành nền kinh tế ra đời hay phát triển, do có mối quan hệ 

với các yếu tố khác còn lại, nó có thể tác động thúc đẩy hay kìm 

hãm sự phát triển các yếu tố có liên quan với nó. 
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Sự tăng trưởng của các bộ phận dẫn đến thay đổi cơ cấu trong mỗi nền 

kinh tế. Cho nên chuyển dịch cơ cấu kinh tế xảy ra như là kết quả 

của quá trình phát triển. Đó là quy luật tất yếu từ xưa đến nay 

trong hầu hết mọi nền kinh tế. 

  
III.VAI TRÒ CỦA CƠ CẤU ĐẦU TƢ ĐỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ. 

Mối quan hệ giữa đầu tư và cơ cấu kinh tế là mối quan hệ tác động qua 

lại. Chuyển dịch cơ cấu đầu tư có ảnh hưởng quan trọng đến đổi mới cơ 

cấu kinh tế. Định hướng đầu tư để đổi mới cơ cấu kinh tế trên cơ sở sự tác 

động của yếu tố đầu tư và có tính đến những nhân tố ảnh hưởng khác. Mặt 

khác, sự thay đổi và phát triển của các bộ phận nền kinh tế sẽ quyết định 

sự thay đổi cơ cấu đầu tư hiện tại. Mối quan hệ đó được thể hiện thông 

qua sơ đồ sau: 

  

 Sơ đồ 1: Mối quan hệ giữa đầu tƣ và cơ cấu kinh tế 

 

 

       Các nhân tố chủ quan 

Cơ chế và chính sách KT của N
2 

Huy động      

vốn 

Phân bổ 

vốn 

   Đầu tư 

-Nguồn 

vốn trong 

nước 

-Nguồn 

vốn 

ngoài nước  

 

- Kế hoạch 

quy hoạch 

của N
2 

- Điều kiện 

lựa chọn 

- Quyền sử 

dụng vốn 

- Pháp luật 

- Cơ sở vật 

chất. 

- Công 

nghệ kỹ 

thuật. 

- Điều kiện 

khỏc 

 

Cơ 

 
cấu 

 

kinh 
 

tế 

 

Các nhân tố khách quan 
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 *Đầu tư hợp lý làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thực hiện 

đúng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Quy hoạch 

phát triển tập trung giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội có tính chất liên 

ngành, liên vùng , tỉnh, đặc biệt là xác định cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, xây 

dựng kết cấu hạ tầng, quản lý. .  ..  Việc xây dựng các kế hoạch phát triển, quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội hợp lý sẽ giải quyết tốt các vấn đề cơ 

cấu kinh tế, định hướng đầu tư. Yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế không chỉ 

là đòi hỏi của bản thân sự phát triển nội tại nền kinh tế mà còn là đòi hỏi của 

xu hướng quốc tế hóa đời sống kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Các 

quốc gia ngày càng tham gia nhiều vào quá trình phân công lao động quốc tế. 

Để hội nhập kinh tế thế giới và tham gia tích cực vào quá trình liên kết kinh tế 

giữa các quốc gia trên thế giới, đòi hỏi quốc gia phải thay đổi cơ cấu kinh tế 

trong nước cho phù hợp với sự phân công lao động quốc tế. Cơ cấu kinh tế 

gồm cơ cấu ngành, cơ cấu vùng lãnh thổ, cơ cấu thành phần, Mỗi cơ cấu sẽ 

xác định vị trí, vai trò của các bộ phận cấu thành và mối quan hệ hữu cơ giữa 

các bộ phận đó trong tổng thể nền kinh tế. Quá trình chuyển dịch cơ cấu sẽ 

làm thay đổi vị trí và vai trò của các bộ phận khác nhau. Sự chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế của mỗi quốc gia phù hợp với trình độ phát triển chung, phù hợp 

với quy hoạch phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư. 

Ngược lại hoạt động đầu tư lại góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế theo theo hướng thực hiện đúng chiến lược, quy hoạch 

phát triển kinh tế xã hội. Vì: 

- Thông qua hoạt đọng đầu tư, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế 

mới xuất hiện. 

- Đầu tư giúp phát triển nhanh chóng trình độ kỹ thuật công nghệ ở 

nhiều ngành kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động ở 

các ngành này đồng thời làm tăng tỷ trọng của nó trong nền kinh tế. 

- Một số ngành được kích thích bởi đầu tư nhưng nhiều ngành 

không được chú ý đến, ngày càng mai một, từ đó dẫn đến xóa sổ 

 

Một trong những mục tiêu phát triển dài hạn của các nước dang phát 

triển là tăng trưởng, đạt được cơ cấu kinh tế hợp lý, hiệu quả. Kinh nghiệm 

cho đến nay cho thấy những nước có chính sách đầu tư hợp lý trong thời kỳ 

đầu sẽ tạo đà đạt được các mục tiêu. Chính sách đầu tư không chỉ là việc huy 

động vốn mà còn là việc phân bổ các nguồn vốn sao cho đạt hiệu quả kinh tế 

lớn nhất. Để mô tả tác động của đầu tư đối với quá trình chuyển dịch, người ta 

đã mô hình hóa theo lược đồ khối sau: 
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 t=1: Ngành Nông nghiệp 

t=2: Ngành Công nghiệp 

t=3: Ngành Dịch vụ 

Xuất phát điểm từ một mốc thời gian T=1 

Tương ứng với mốc thời gian này các hàm sản xuất sẽ được xây dựng, 

chủ yếu là hàm sản xuất mô tả mối quan hệ giữa tăng trưởng của 3 ngành với 

các yếu tố đầu tư (vốn K) và các yếu tố sản xuất (lao động L, khoa học công 

nghệ T). 

Giai đoạn T=1 

Khối M Hình kinh tế lượng xác định chỉ tiêu 

Kinh tế vĩ mô. 

Tính 

GDP 

Khối M Hình phân bổ vốn Đầu tư tối ưu với 

hàm mục tiêu là GDP(I1,I2,I3)   max 

Vốn đầu tư I1(T),I2(T),I3(T)  

(tối ưu của 3 ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ). 

Mô hình T=T+1 Tính tài sản cố định Ki(T+1). 
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Y1(T)=α1 K1(T)
β
L1(T)

1-β
e
T 

Y2(T)= α2 K2(T)

L2(T)

1-
e
T 

Y3(T)= α3 K3(T)
y
L3(T)

1-y
e
T 

Y1(T): Giá trị gia tăng nông nghiệp. 

Y2(T): Giá trị gia tăng công nghiệp. 

Y3(T): Giá trị gia tăng ngành dịch vụ. 

GDP(T)=Y1(T)+Y2(T)+Y3(T) 

Tồng sản phẩm quốc nội. 

I(T)=GDP(T)+FDI(T) +ODA(T) 

Mô hình tối phân bổ VĐT có dạng như sau: 

Hàm mục tiêu: cực đại hoá GDP(T) 

Theo Nguồn vốn I1(T);I2(T);I3(T). 

Nội dung các ràng buộc chính: 

Y1(T)=α1 K1(T)
β
L1(T)

1-β
e
T 

Y2(T)= α2 K2(T)

L2(T)

1-
e
T 

Y3(T)= α3 K3(T)
y
L3(T)

1-y
e
T 

Ki(T+1)=(1- i)Ki(T)+Ii(T) 

GDP(T+1)=Y1(T+1)+Y2(T+1)+Y3(T+1) 

Ràng buộc về vốn: 

I1(T)+I2(T)+I3(T) <= I(T) 

Ràng buộc về lao động: 

L1(T+1)+L2(T+1)+L3(T+1) <= L(T+1) 

- Điều kiện không âm của các biến. 

Quy trình đồng hoá sẽ được thoàn thiện qua quan hệ từ VĐT năm T 

Tài sản cố định năm (T+1) (đồng hoá cụ bộ). 

Trong mô hình trên chỉ đề cập đến 3 ngành. Song trên thực tế với số 

liệu đầy đủ, người ta có thể nghiên cứu sự phát triển của nhiều ngành hơn và 

như vậy sẽ làm tăng lượng biến trong mô hình. Tuy nhiên ở tầm dài hạn, các 

ngành gộp lớn cho kết quả ổn định hơn. 

Kết quả của đầu tư đổi mới cơ cấu kinh tế  là sự thay đổi số lượng cũng 

như chất lượng của các ngành trong nền kinh tế quốc dân theo hướng xuất 

hiện nhiều ngành mới, giảm tỷ trọng những ngành không phù hợp, tăng tỷ 

trọng những ngành lợi thế, là sự thay đổi mối quan hệ giữa các bộ phận của 
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một ngành, của nền kinh tế theo xu hướng ngày càng hợp lý hơn, sử dụng các 

nguồn lực ngày càng hiệu quả hơn, là việc nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội 

cho từng bộ phận cũng như toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

 * Sự hình thành và mở rộng thị trường vốn, thị trường tiền tệ, thị 

trường chứng khoán  . . .sẽ mở ra khả năng to lớn trong việc huy động vốn 

đầu tư thông qua các nguồn, lưu thông các nguồn vốn và chuyển dịch cơ cấu 

đầu tư trong nền kinh tế, giữa các ngành, các lĩnh vực hoạt động khác nhau. 

Nguồn huy động vốn từ nước ngoài, vốn đầu tư của nhân dân và của mọi 

thành phần kinh tế trong nước đa dạng, ngoài ra còn có đầu tư từ ngân sách 

nhà nuớc dành cho các ngành, các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Bức 

tranh về đầu tư và cơ cấu đầu tư giữa các ngành và trong nội bộ mỗi ngành trở 

nên sống động và có hiệu quả hơn.  

Một khối lượng công việc lập kế hoạch đầu tư dành cho việc lập các 

cân đối trong ngành và xác định các vấn đề ưu tiên  tức là giải quyết vấn đề 

đầu tư cần phân bổ giữa các ngành như thế nào để mỗi ngành có thể đáp ứng 

được nhưng nhu cầu ưu tiên cao nhất. Đầu tư tạo ra sự cân đối trên phạm vi 

của nền kinh tế quốc dân, giữa các ngành, vùng. Thực hiện cân đối này rất 

khó khăn do có sự thay đổi trong các hệ số kỹ thuật (tỷ lệ đầu vào/đầu ra), 

trong cơ cấu nhu cầu.  Cần có sự kiểm tra liên tục để bảo đảm rằng các cân 

đối ngành đã thể hiện trong thực tế. Mặt khác cũng cần cố gắng không chỉ 

nhằm có được sự vững chắc của các ngành mà đưa ra các mối liên hệ chủ yếu 

giữa các dự án. 

Vượt lên trên các vấn đề cân đối ngành, vùng kinh tế, vấn đề ưu tiên 

đầu tư giữa các ngành là đặc biệt khó khăn. Vì với sự phát triển của mỗi 

ngành, vùng lại liên quan đến lợi ích của những nhóm người khác nhau trong 

xã hội. Vì vậy các nhà đầu tư, hoạch định chính sách cần có sự cân nhắc cẩn 

thận trong việc ưu tiên phát triển mỗi ngành, mỗi vùng lãnh thổ. 

 Cơ cấu đầu tư có một ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp đối với quá 

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Sự hình thành một cơ cấu đầu tư hợp lý tạo 

ra tiền đề cho việc xác lập một cơ cấu kinh tế hiệu quả, phù hợp với sự phát 

triển của nền kinh tế quốc dân.  
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA CƠ CẤU ĐẦU TƢ VÀ  

TÁC ĐỘNG CỦA NÓ VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU  

KINH TẾ  Ở VIỆT NAM 
  

Qua hơn mười năm đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trong 

phát triển kinh tế, đạt được sự ổn định và tốc độ tăng trưởng khá cao, trong đó 

là nhờ quá trình đa dạng hoá, đa phương hoá và phát triển kinh tế đối ngoại, 

nhất là về thương mại (hàng hoá và dịch vụ ). Thu hút đầu tư trực tiếp nước 

ngoài và các nguồn vốn phát triển chính thức (ODA). 

Do tiếp thu công nghệ, kĩ thuật mới kinh nghiệm quản lý, tiếp cận thị 

trường thế giới và qua cạnh tranh trên thị trường quốc tế và nay trên nội địa, 

một số ngành, doanh nghiệp đã xóa sự phát triển mạnh mẽ, bắt đầu có sức 

cạnh tranh với hàng nhập và mở rộng dần thị trường xuất khẩu (dệt may, da 

giầy, nước giải khát…). Việc tăng cường khả năng tiếp cận tiêu dùng các 

hàng hoá và dịch vụ với chủng loại đa dạng và chất lượng tốt hơn đã góp phần 

cải thiện một bước đáng kể đời sống của nhân dân. Những kinh nghiệm thành 

công bước đầu về nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh 

doanh, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong đIều kiện của nên kinh tế còn 

nhiều khó khăn, lại phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế trong khu vực 

là rất đáng trân trọng, cần được tiếp tục tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và phổ 

biến trong thời gian tới. 

Tuy nhiên so sánh với các nước, trên tổng thể nền kinh tế nước ta vẫn 

đang ở trình độ phát triển thấp kém , còn thấp xa so với các nước đang phát 

triển khác trong khu vực. Trong nền kinh tế, trừ một số doanh nghiệp trong 

một số ngành được trang bị kỹ thuật mới cạnh tranh được trên thị trường 

trong và ngoài nước, còn lại phổ biến là có công nghệ, máy móc thiết bị lạc 

hậu, năng xuất lao động chất lượng thấp, khả năng cạnh tranh kém hơn nhiều 

so với hàng hoá các nước. Môi trường kinh tế vĩ mô có được đổi mới nhưng 

đang trong quá trình điều chỉnh, chưa hoàn thiện, tính cạnh tranh trong nền 

kinh tế còn rất yếu. Sự phân bổ nguồn lực đầu tư chưa bảo đảm phát huy cao 

các tiềm năng của nền kinh tế, mà có su hướng tập trung vào các ngành được 

bảo hộ cao hay được nhà nước hỗ trợ bằng các chính sách khác trong nước. 

Đây chính là những thách thức, khó khăn của nước ta. Như vậy đứng trước 

nguy cơ nền kinh tế kém hiệu quả và sức cạnh tranh còn yếu. Tích luỹ nội bộ 

và sức mua trong nước còn thấp. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm theo 

hướng CNH -HĐH gắn sản xuất với thị trường, cơ cấu đầu tư còn nhiều bất 

hợp lý, tình trạng bao cấp và bảo hộ còn nặng. Đầu tư của nhà nước còn thất 

thoát và lãng phí. Nhịp độ thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài giảm mạnh. 

Tăng trưởng kinh tế những năm gần đây giảm sút, năm 2000 tuy đã phát triển 
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lên nhưng còn thấp hơn mức bình quân của những năm của thập kỉ 90… thì 

việc đổi mới cơ cấu đầu tư trong giai đoạn mới là một yêu cầu cấp bách nhằm 

thúc đẩy nhịp độ tăng trưởng kinh tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập và thực hiện 

thành công chiến lược CNH-HĐH đất nước. Để đạt được mục tiêu trước hết 

chúng ta phải nghiên cứu, nắm rõ thực trạng cơ cấu đầu tư nước ta và tác 

động của nó với dịch chuyển cơ cấu kinh tế . 

Chúng ta có thể tiếp cận thực trạng cơ cấu đầu tư của nước ta theo các 

hướng sau: 

I. CƠ CẤU ĐẦU TƢ THEO NGUỒN VỐN, VỐN : 

Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển những năm qua, đặc biệt 

là từ năm 2001 đến 2003 tăng khá. Tỷ lệ huy động vốn đầu tư so với GDP 

tăng từ 34% năm 2001 lên 35,8% năm 2003. 

Tổng vốn đầu tư được huy động và dưa vào nền kinh tế 3 năm qua, tính 

theo năm 2000 vào khoảng 526,5 nghìn tỷ đồng đạt 62,5% kế hoạch 5 năm đề ra . 

Trong đó: 

 

                       Tổng vốn đầu tư  % 

 

I. Nguồn vốn trong nước: 

              + Ngân sách nhà nước. 

              + Vốn tín dụng đầu tư của nhà nước  

              + Vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước  

              + Vốn đầu tư của khu vực tư nhân và dân cư   

 

  

II. Nguồn vốn nước ngoài: 

              + Đầu tư trực tiếp 

              + Nguồn vốn huy động khác  

 

80,5% 

22,5% 

15,7% 

17% 

25,3% 

 

 

 

17,8% 

  4,7% 
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Tong von dau tu

Ngan sach 

nha nuoc, 

22.50%

Nguon huy 

dong khac, 

4.70%

Dau tu truc 

tiep, 

17.80%

Von dau tu 

doan tu 

nhan va khu 

dan cu, 

25.30%

Von tin 

dung dau tu 

nha nuoc, 

15.70%
Von dau tu 

doanh 

nghiep nha 

nuoc 

17.00%
 

Nguồn vốn trong nước đã được khai thác khá hơn, chiếm trên 70% so 

với tổng số vốn đầu tư, vượt dự kiến kế hoạch (60%) do sự đóng góp: 

Vốn ngân sách nhà nước: ước thực hiện trong 3 năm (2001-2003) đạt 

trên 18 nghìn tỷ đồng (theo giá năm 2000). Trong những năm gần đây quy mô 

tổng thu của ngân sách nhà nước không ngừng gia tăng nhờ mở rộng nhiều 

nguồn thu khác nhau (huy động qua thuế, phí và lệ phí, bán tài nguyên, bán 

hay cho thuê tài sản thuộc nhà nước quản lý…). Đi cùng với sự mở rộng quy 

mô ngân sách, mức chi cho đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước cũng ra 

tăng đáng kể, tăng từ mức 2,3% GDP năm 1991 lên 6,1% GDP năm 1996. 

Tập trung hơn cho lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trong đó 

đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn khoảng 25%, công nghiệp 

7,9% giao thông vận tải và bưu chính viễn thông 28.7% khoa học công nghệ, 

giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao 21.1%, các ngành khác 17,3% 

Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước: trước năm 1990 vốn tín 

dụng đầu tư phát triển của nhà nước chưa được sử dụng như một công cụ 

quản lý và điều tiết nền kinh tế thì trong giai đoạn 1991-2000, nguồn vốn này 

đã có mức tăng trưởng đáng kể và bắt đầu có vị trí quan trọng trong chính 

sách đầu tư của chính phủ. Giai đoạn 1991-1995: nguồn vốn tín dụng đầu tư 

phát triển của nhà nước mới chiếm 5,6% tổng vốn đầu tư toàn xã hội thì giai 

đoạn 1996 -1999 đã chiếm 14,5% và năm 2000-2003 nguồn vốn này đạt 

15,7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của 

nhà nước đầu tư vào ngành công nghiệp trên 60% tổng vốn đầu tư (gần 55% 

số dự án) đã góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu đầu tư, cơ cấu 

kinh tế. 

Nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp nhà nước: tích luỹ của các doanh 

nghiệp nhà nước ngày càng gia tăng và đóng góp đáng kể vào tổng quy mô 
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vốn đầu tư của toàn xã hội. Năm 2000, tổng nguồn vốn chủ sở hữu tại các 

doanh nghiệp nhà nước là 173,857 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1991-1995, tốc 

độ tăng trưởng bình quân của doanh nghiệp nhà nước là 11,7% gấp 1,5 lần tốc 

độ tăng trưởng bình quân của nên kinh tế. Từ năm 1998 trở lại đây (2001) tốc 

độ tăng trưởng của doanh nghiệp nhà nước chậm lại nhưng vẫn chiếm tỷ 

trọng lớn trong GDP của toàn bộ nền kinh tế, nộp ngân sách chiếm 40% tổng 

thu của ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho trên 1,9 triệu người. Một số sản 

phẩm của doanh nghiệp nhà nước có đóng góp chủ yếu vào cân đối hàng hoá 

của nền kinh tế như: xi măng, dầu khí, bưu chính viễn thông... 

Nguồn vốn từ khu vực tư nhân và dân cư: nguồn vốn trong dân cư 

không phải là nhỏ xấp xỉ 80% tổng nguồn vốn huy động của toàn bộ hệ thống 

ngân hàng, từ khu vực dân cư có thể huy động được hàng ngàn tỷ đồng và 

hàng chục triệu USD chỉ trong một thời gian ngắn. Với khoảng 15 triệu hộ gia 

đình đóng góp khoảng 1/3 GDP, trong giai đoạn 1996-2000 tiết kiệm của khu 

vực dân cư chiếm khoảng 15% GDP. Đóng góp của khu vực dân doanh tương 

đối: chỉ riêng 8 tháng đầu năm 2001 có khoảng 11 ngàn doanh nghiệp mới 

được thành lập với số vốn 13000 tỷ đồng. Nguồn vốn này được đầu tư trong 

các lĩnh vực: kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp và tiểu 

thủ công nghiệp . 

Bên cạnh đó, chúng ta luôn luôn coi trọng việc thu hút nguồn vốn từ 

bên ngoài đặc biệt là viện trợ phát triển chính thức (ODA) và đầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 30% tổng vốn đầu tư phát triển, coi đó là yếu 

tố quan trọng, góp phần tăng thêm nguồn vốn đầu tư phát triển, tạo ra cơ cấu 

hợp lý để thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của 

đất nước. Ba năm qua nguồn vốn ODA giải ngân được 4,6 tỷ USD, nguồn 

vốn FDI thực hiện đạt 7,5 tỷ USD. 

Kể từ khi ban hành Luật Đầu tư nước ngoài đến hết quý I/2001 cả nước 

đã thu hút được 3426 dự án FDI với tổng vốn đăng ký (kể cả tăng vốn ) 45,21 

tỷ USD, vốn thực hiện đạt trên 20tỷ USD (kể cả các dự án hết hạn và giải thể) 

từ năm 1991-2000, FDI chiếm từ 20-30% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Đây là 

một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp đang kể vào tăng trưởng 

kinh tế của nước ta. Tỷ lệ đóng góp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

vào GDP, tăng nhanh qua các năm, từ 2,5% năm 1992 lên 11,7% năm 1999 

và 17,8% năm 2000. Đầu tư trực tiếp nước ngoài với những thế mạnh về vốn, 

công nghệ đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH. 

Nhiều ngành nghề mới xuất hiện như: lắp ráp ô tô, xe máy, ti vi, máy giặt, 

điều hoà nhiệt độ, máy thu băng, đầu video, tổng đài điện thoại… 

Trong ngành công nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế Việt Nam nói 

chung nguồn vốn từ FDI đã góp phần nâng cao trình độ công nghệ, đưa ra 

những mô hình quản lý tiên tiến, phương thức kinh doanh hiện đại và là động 

lực quan trọng buộc các nhà đầu tư trong nước phải đổi mới công nghệ, nâng 

cao chất lượng, hình thức… của sản phẩm để cạnh tranh, tồn tại trong cơ chế 

thị trường. Đầu tư nước ngoài cũng góp phần mở rộng,đa dạng hoá và đa 
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phương hoá các hoạt động kinh tế đối ngoại, tạo điều kiện tăng cường, củng 

cố và tạo ra những thế và lực mới cho nền kinh tế nước ta trong tiến trình hội 

nhập nền kinh tế thế giới và khu vực xem xét kết quả FDI theo ngành kinh tế 

từ năm 1988 đến hết quý I/2001 không kể 33 dự án đã hết hạn với số vốn đầu 

tư 316,4 triệu USD và 668 dự án giải thể trước thời hạn với số vốn đầu tư 

đăng ký là 36,565 tỷ USD. Vốn FDI chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công 

nghiệp và xây dựng với 1712 dự án (chiếm 63% tổng số dự án), tổng vốn đầu 

tư 20.267,7 triệu USD (chiếm 55.4 % tổng vốn FDI ). Đứng thứ hai là lĩnh 

vực dịch vụ có 663 dự án( chiếm 23,2% số dự án) với vốn đầu tư là 14.037 

triệu USD ( chiếm 38,4 % tổng số vốn đầu tư ) lĩnh vực nông - lâm - ngư 

nghiệp có số dự án và vốn đầu tư nhỏ nhất với 380 dự án( chiếm 13,8 % số dự 

án) vốn đầu tư đăng ký đạt 2.260,359 triệu USD (chiếm 6,2%). Thực tế hoạt 

động FDI cho thấy dòng vốn đầu tư vào Việt Nam những năm qua chủ yếu 

tập trung vào những ngành dễ thu lợi nhuận, thời gian thu hồi vốn ngắn, có thị 

trường tiêu thụ trong nước lớn và những ngành trong nước có tiềm năng 

nhưng chưa được khai thác như các ngành sản xuất chất tẩy rửa,ngành may 

mặc, giầy dép, hàng đIện tử dân dụng, khách sạn, văn phòng cho thuê... đầu 

tư vào ngành công nghệ cao không nhiều, nhất là đầu tư chiều sâu và chuyển 

giao công nghệ còn hạn chế. 

Trong bối cảnh biến động của nền kinh tế khu vực và thế giới thời gian 

qua, Việt Nam  đã tích cực cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút nhiều 

hơn nữa vốn FDI. Tuy nhiên trong tổng thể cân đối chung của nền kinh tế, 

Việt Nam xác định rõ vai trò của vốn trong nước là chủ đạo. 

Cùng với FDI,nguồn vốn ODA thực hiện cũng có nhiều tiến bộ. Năm 

1993-2000: Việt Nam đã tổ chức được 8 hội nghị các nhà tài trợ với tổng số 

vốn cam kết là 17,54 tỷ USD. Với quy mô tài trợ khác nhau, hiện nay ở Việt 

Nam có nhiều hơn 45 đối tác hợp tác phát triển song phương và hơn 350 tổ 

chức tổ chức quốc tế và phi chính phủ đang hoạt động. 

 

Tình hình cam kết ODA giai đoạn 1993-2000. 

                                                                                              Đơn vị:   

Năm 1993 94 95 96 97 98 99 2000 Tổng số 

Mức  

vốn  cam  

kết 

1,81 

 

1,94 

 

2,26 

 

2,43 

 

2,4 

 

2,2 

 

2,1 

 

2,4 

 

17,54 
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         Nguồn: Vụ kinh tế đối ngoại và đầu tư. 

 

Để sử dụng nguồn vốn ODA đã cam kết. chính phủ Việt nam đã ký kết 

với các nhà tài trợ các điều ước quốc tế về ODA.Tính từ năm 1993 tới hết 

năm 2000, tổng giá trị các điều ước quốc tế đã ký kết là 12,6 tỷ USD bằng 

71,8% so với tổng ODA đã cam kết trong giai đoạn này. 

Nghiên cứu quan hệ tỷ lệ của từng loại nguồn vốn trong tổng vốn đầu tư 

xã hội đã cho thấy cơ cấu đầu tư này đã bước đầu tỏ ra phù hợp và ngày càng 

hợp lý, tích cực hơn. đã tạo điều kiện tốt hơn để tập trung vào đầu tư cho 

những mục tiêu phát triển trong nông nghiệp và nông thôn, xoá đói giảm 

nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển KH – CN, đặc biệt là 

xây dựng cơ sở hạ tầng… Kết quả là đã hình thành các khu kinh tế trọng 

điểm, nhiều khu công nghiệp, nhiều khu chế xuất, các ngành công nghiệp then 

chốt của đất nước, hà tầng giao thông vận tải…Hạ tầng xã hội đã được chú 

trọng đầu tư và cải thiện đáng kể tạo ra tiền đề, đẩy mạnh tốc độ phát triển 

của các ngành kinh tế. 

Cùng với việc giữ vững môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, giảm chi phí 

đầu tư, giải quyết các vướng mắc cụ thể cho nhà đầu tư trong nước và nước 

ngoài. Trong 3 năm qua Việt Nam đã ban hành hàng loạt các cơ chế chính 

sách mang tính khuyến khích cao, từng bước hạn chế và xoá bỏ các rào cản, 

đã tạo ra nhiều khả năng huy động tốt hơn nguồn vốn từ khu vực dân cư, từ 

DNNN, từ tín dụng Nhà nước và từ đầu tư nước ngoài. Do đó các nguồn vốn 

đầu tư phát triển được huy động khá nên trong 3 năm qua năng lực nhiều 

ngành kinh tế phát triển đáng kể: công suất điện ban ngành tăng 3.393 MW, 

sản lượng khai thác than sạch tăng 3,4 triệu tấn, sản xuất phân hoá học tăng 

450 nghìn tấn… 
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Tóm lại, trong những năm qua nguồn vốn đầu tư huy động hàng năm 

không ngừng tăng. Hàng năm vốn đầu tư phải trả toàn xã hội tăng khoảng 

18% nhờ đó tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP không ngừng tăng… Nguồn vốn đầu 

tư đã có tác động thu hút được các nguồn khác, Trong điều kiện, chính phủ đã 

thực thi nhiều cơ chế để tăng cường thu hút đầu tư khu vực kinh tế tư nhân 

trong nước và nước ngoài, huy động nguồn vốn công trái giáo dục, trái phiếu 

chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình… góp phần tăng nhanh tổng 

nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện 

nguồn vốn đầu tư cũng còn một số tồn tại nhất định gây ảnh hưởng đến hiệu 

quả đầu tư: 

Thứ nhất, chưa huy động hết tiềm năng các nguồn vốn cho đầu tư phát 

triển các nền kinh tế. 

Nhiều Bộ, ngành và địa phương chưa chú trọng huy động các nguồn 

vốn đầu tư của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước mà chủ yếu vẫn 

trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn do NSNN cấp, chưa đủ sức thu hút được nhiều 

các nguồn vốn khác tham gia đầu tư, đặc biệt là khu vực tư nhân nên đã hạn 

chế rất lớn về quy mô đầu tư, nhất là đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng có 

khả năng thu hồi vốn. 

Việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn còn nhiều hạn chế, 

chưa phục hồi được tốc độ huy động cao như những năm trước đây. Hầu hết 

các dự án được cấp giấy phép gần đây đều có quy mô nhỏ, môi trường đầu tư 

tuy được cải thiện nhiều nhưng mức độ cạnh tranh so với các nước trong khu 

vực chưa cao và còn nhiều bất cập như: chính sách thay đổi liên tục và khó dự 

báo trước, có tình trạng cạnh tranh chưa hợp lý trong việc thu hút vốn đầu tư 

nước ngoài giữa các địa phương. 

Khối lượng giải ngân vốn ODA đạt thấp so với kế hoạch, hàng năm chỉ 

đạt khoảng 80 – 90% mức đề ra. Sau 10 năm kêu gọi nguồn vốn ODA, đến 

nay mới giải ngân được 13,5 tỷ USD trên tổng số 25 tỷ USD cam kết, tỷ lệ 

giải ngân giảm dần qua các năm, khối lượng giải ngân còn thấp do nhiều 

nguyên nhân, trong đó chủ yếu là nguyên nhân chủ quan như chậm giải phóng 

mặt bằng, các Bộ, ngành và địa phương bố trí không đủ vốn đối ứng, năng lực 

của các ban quản lý dự án ODA còn thấp, thủ tục chưa hài hoà trong và ngoài 

nước… 

Thứ hai, bố trí đầu tư còn giàn trải: 

Nhìn chung, bố trí vốn đầu tư còn giàn trải, phân tán thể hiện ở hầu hết 

các nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư thuộc NSNN. Những năm gần 

đây đã có tiến bộ bước đầu (tập trung hơn cho các dự án nhóm A). Tuy nhiên, 

nhiều Bộ, ngành và địa phương vẫn còn tình trạng bố trí vốn chưa tập trung, 

chủ yếu là đối với các công trình, dự án nhóm B và C. Số công trình dự án 

đầu tư từ nguồn vốn NSNN năm sau nhiều hơn năm trước. Năm 2001 khoảng 

7.000 dự án, năm 2002 hơn 8.000 dự án, năm 2003 là 10.500 dự án (tăng 

khoảng 2.500 dự án so với năm 2002). 
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Nguyên nhân của tình trạng trên là: 

Về trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương: Nhu cầu đầu tư còn 

có khoảng cách rất lớn so với khả năng cân đối của NSNN, khi bố trí cụ thể bị 

căng kéo bởi có quá nhiều mục tiêu. Tuy nhiên, khi xem xét để quyết định dự 

án đầu tư mới chưa nghiêm chỉnh chấp hành đúng các quyết định dự án đầu tư 

mới chưa nghiêm chỉnh chấp hành đúng các xem xét kỹ, thì hiệu quả và tính 

khả thi thấp. Trên thực tế, số lượng dự án các Bộ, ngành và địa phương phê 

duyệt đã không hợp pháp với khả năng cân đối ngân sách. Ngoài ra, trong 

việc bố trí, phân bồ vốn đầu tư cho các dự án, không loại trừ các trường hợp 

do nể nang, do quan niệm “ vốn ngân sách là phải chia đều giữa các huyện, 

xã, dẫn đến tình trạng đầu tư phân tán, giàn trải còn tiếp diễn. 

Về trách nhiệm của các cơ quan quản lý: Còn buông lỏng trong công 

tác quản lý đầu tư và xây dựng việc phân cấp quản lý trong đầu tư và xây 

dựng cho các Bộ, ngành và địa phương đã thực hiện tương đối mạnh. Tuy 

nhiên cơ  chế quản lý và xây dựng hiện tại thiếu các chế tài, những quy định 

cụ thể (kể cả biện pháp hành chính) nhằm kiểm soát và hạn chế được việc phê 

duyệt dự án đầu tư tràn lam, kém hiệu quả. 

Công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa đáp ứng được các yêu cầu theo 

quy định, một mặt do đội ngũ cán bộ chưa được chuẩn bị chu đáo, cán bộ 

nghiệp vụ còn thiếu kinh nghiệm, năng lực còn hạn chế, chưa có hệ thống 

thông tin phục vụ hoạt động giám sát. Mặt khác, lãnh đạo ở một số Bộ, ngành 

và địa phương cũng chưa nhận thức đầy đủ được vị trí, vai trò của công tác 

giám sát, đánh giá đầu tư trong quản lý đầu tư nói chung. 

Thứ 3: Lãng phí, thất thoát trong NVĐT còn lớn. 

Lãng phí, thất thoát trong đầu tư và xây dựng vẫn còn là vấn đề nỗi cộm 

hiện nay. Còn có những biểu hiện tiêu cực trong quản lý đầu tư và thi công 

công trình. Chất lượng ở một số công trình còn thấp, gây lãng phí và kém hiệu 

quả trong đầu tư. 

Theo kết quả điều tra năm 2002 của 995 DA, với tổng số vốn đầu tư 

20.736 tỷ đồng, phát hiện sai phạm về tài chính và *** vốn đầu tư là 1.151 tỷ 

đồng, bằng khoảng 5,5% tổng vốn đầu tư các công trình được kiểm tra. Riêng 

17 công trình do thanh tra Nhà nước thực hiện kiểm tra, phát hiện sai phạm về 

tài chính chiếm khoảng 13%. Đó là chưa kể tới các lãng phí lớn do chậm triển 

khai công trình và nhất là do sai sót trong chủ trương đầu tư mà hiện chưa có 

cách đánh giá thống nhất. năm 2003, thanh tra Nhà nước tiếp tục thanh tra 

một số dự án, công  trình đầu tư xây dựng cơ bản với số vốn 8.235 tỷ đồng. 

Qua kiểm tra đã phát hiện tổng số sai phạm về tài chính là 1.235 tỷ đồng, 

chiếm trên 14% tổng số vốn. 

Nguyên nhân của tình trạng lãng phí thất thoát trong đầu tư có nhiều, 

thể hiện ở tất cả các khâu trong quá trình đầu tư, hệ thống chính sách, pháp 

luật về quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý đất đai chưa đồng bộ, chưa xây 

dựng rõ vai trò đại diện chủ sở hữu của Nhà nước, phân công, phân cấp chưa 

rõ ràng. 
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Ngay từ khâu tính toán, xác định tổng mức vốn đầu tư cho dự án chưa 

quan tâm sâu sắc tới việc tiết kiệm vốn đầu tư, nhiều dự án thiết kế phô 

trương hình thức. Sử dụng đơn giá, định mức không theo quy định làm phát 

triển khối lượng vốn đầu tư, phát triển dự án công trình. 

Còn những biểu hiện tiêu cực trong quản lý và thi công công trình, 

nhiều dự án không làm đúng thiết kế, chủ đầu tư và bên thi công mốc nối, 

thoả thuận khai phát triển số lượng, điều chỉnh dự án rút tiền và vật tư của 

công trình. 

Ngoài ra, trình độ năng lực quản lý, điều hành của các chủ đầu tư, của 

ban quản lý dự án, còn t/c tư vấn còn yếu kém cũng là nguyên nhân gây lãng 

phí, thất thoát vốn đầu tư. 

Thứ 4: Tình hình nợ đọng trong đầu tư và xây dựng còn là vấn đề bức 

xúc. 

Nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản đang là vấn đề bức xúc hiện nay 

vượt quá khả năng cân đối của ngân sách, chưa được xử lý dứt điểm. Do 

nhiều nguyên nhân khác nhau, tình hình thực hiện vượt kế hoạch vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản của cán bộ, ngành và địa phương vẫn tiếp diễn và có xu 

hướng tăng (sau khi rà soát lại, số nợ vẫn còn trên 5 nghìn tỉ đồng. Trung 

ương khoảng 2 nghìn tỉ đồng, địa phương khoảng 3 nghìn tỷ đồng). 

Nguyên nhân của tình trạng nợ đọng 

Khả năng cân đối vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước còn rất hạn hẹp, 

chỉ đáp ứng được từ 40 - 50% nhu cầu; do sự cấp bách phải thực hiện một số 

mục tiêu quan trọng của các địa phương. Một số công trình, dự án thuộc các 

ngành thuỷ lợi, giao thông phải khẩn trương thi công ngay trước mùa mưa lũ, 

phải vay mượn hoặc ứng trước vốn để thi công. 

Do đặc thù của các công trình, dự án thuộc hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, 

bên A, cơ quan cấp phát vốn, cơ quan kiểm tra toán khó kiểm tra, kiểm soát 

về khối lượng thi công, đơn giá và định mức trong dự toán được duyệt, nên 

nhiều nhà thầu tích cực ứng trước vốn để thi công. 

Các bộ ngành, các tỉnh, thành phố còn buông lỏng trong công tác quản 

lý đầu tư và xây dựng, cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành còn thiếu 

những chế tài, biện pháp cụ thể nhằm kiểm soát và hạn chế việc phê duyệt dự 

án đầu tư tràn lan như hiện nay. 

Nhiều Bộ, ngành và địa phương còn tư tưởng nể nang, dễ dàng đối với 

các chủ đầu tư trong việc vay mượn vốn, cho phép các nhà thầu ứng trước 

vốn để thi công các công trình, dự án. Trong quá trình điều hành kế hoạch, 

phát hiện thực hiện vượt vốn, các cơ quan quản lý chưa kịp thời can thiệp để 

có biện pháp xử lý. 

Thứ 5: Các cơ chế  chính sách trong lĩnh vực đầu tư phát triển còn chậm 

được sửa đổi bổ xung và hoàn chỉnh, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tế 

của công tác quản lý hiện nay. 

Cơ chế tín dụng đầu tư ưu đãi còn nhiều bất cập. Đối tượng cho vay dàn 

trải, mở rộng quá mức, lãi suất cho vay thấp, kéo dài thời gian trả nợ, khoanh 
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nợ, dùng ngân sách để trả nợ vay. Hiện nay tồn tại nhiều mức lãi suất trong 

tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, gây phức tạp trong quản lý, đồng 

thời dễ phát sinh tiêu cực. Về hình thức tín dụng, chủ yếu vẫn là cho vay theo 

dự án, hình thức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư mới được áp dụng. 

Tóm lại: Quy mô lớn có tăng và nguồn huy động đã được đa dạng hoá 

song hoạt động đầu tư vẫn chưa đủ sức để điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo 

hướng phát huy lợi thế so sánh, phát triển khả năng cạnh tranh của nền kinh 

tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập. 

II. CƠ CẤU ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THEO NGÀNH 

Cơ cấu đầu tư phát triển theo ngành kinh tế quốc dân trong thời kỳ đổi 

mới đã dịch chuyển theo hướng: đầu tư mạnh cho công nghiệp, ưu tiên cho 

nông nghiệp nông thôn, phát triển hạ tầng cơ sở cũng như các lĩnh vực xã hội. 

Trong 3 năm qua tuy vẫn tập trung chủ yếu cho ngành công nghiệp, chiếm 

khoảng 43,5% vốn đầu tư toàn xã hội, với mức phát triển bình quân 11% 

nhưng đã gia phát triển đầu tư cho lĩnh vực nông lâm nghiệp - thuỷ sản, tăng 

bình quân là 13,2%/năm. Đầu tư cho lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục 

đào tạo, y tế văn hoá tăng 15,2%/năm nên tỷ trọng vốn đầu tư cho các lĩnh 

vực này đã đạt tương ứng là 12,7% và 8,1%, ngoài ra còn đầu tư cho hạ tầng 

giao thông vận tải và thông tin liên lạc 8,2%, các ngành khác khoảng 20,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu tổng vốn đầu tư phát triển theo nhóm ngành kinh tế trong thời gian qua 

(%) 

Năm 

Cơ cấu 

Tổng số 

Nông lâm 

nghiệp - thuỷ 

sản 

Công nghiệp 

- xây dựng 
Dịch vụ 

1986 100,00 38,06 28,88 33,06 

1987 100,00 40,56 28,36 31,08 

1988 100,00 46,30 23,96 29,74 
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1989 100,00 42,07 22,94 34,99 

1990 100,00 38,74 22,67 38,59 

1991 100,00 40,49 23,79 35,72 

1992 100,00 33,94 2726 38,80 

1993 100,00 28,87 28,90 41,23 

1994 100,00 27,43 28,87 43,70 

1995 100,00 27,18 28,76 44,06 

1996 100,00 27,76 29,73 42,51 

1997 100,00 27,77 32,08 42,15 

1998 100,00 25,78 32,49 41,73 

1999 100,00 25,43 34,49 40,08 

2000 100,00 24,53 36,73 38,74 

2001 100,00 23,25 38,12 38,63 

Ước 2002 100,00 22,99 38,55 38,46 

 

Những nhận xét có thể được rút ra, đồng thời cũng là những vấn đề còn 

lưu ý trong cơ cấu đầu tư thời gian tới. 

Thứ nhất, đầu tư cho nhóm ngành nông lâm nghiệp - thuỷ sản đã tăng 

lên cả về lượng tuyệt đối, cả về tỷ lệ là phù hợp với chủ trương chuyển dịch 

cơ cấu công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Tỷ trọng vốn 

đầu tư cho nông, lâm nghiệp - thuỷ sản trong tổng vốn đầu tư xã hội đã phát 

triển từ 8,5% thời kỳ 1991 - 1995 lên 11,37% trong thời kỳ 1996 - 2000. Gần 

đây nhất năm 2003 thì tốc độ phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và 

thuỷ sản như sau: 

 

 Thiện (tỷ đồng) Năm 2003 

so với năm 2002 

(%) 
Năm 2002 Ước 2003 

Tổng số 155.857.8 163.497.8 104.9 

Nông 

nghiệp 

122.150.0 127.110.7 104.1 

Lâm nghiệp 6.107.6 6.174.8 101.1 

Thuỷ sản 27.600.2 30.212.3 109.5 

Chính sự chuyển dịch này đã góp phần ổn định kinh tế - xã hội, góp 

phần để đất nước không bị cuốn hút vào cuộc KH
2
 tài chính - tiền tệ khu vực 

thời kỳ 1997 - 1998 và sự suy thoái của kinh tế toàn cầu trong năm 2001 - 

2002, trái lại đã phát triển lên qua từng quý trong năm 2002 và năm 2002 đạt 

mức tăng trưởng cao nhất so với 4 năm trước đó nhờ thu nhập, sức mua, và 

khả năng thanh toán của nông dân phát triển lên. 

Tuy nhiên đầu tư cho nông, lâm nghiệp - thuỷ sản cũng là một số vấn đề 

cần lưu ý. Một mặt, tỷ trọng đầu tư cho nông, lâm nghiệp - thuỷ sản còn thấp 

so với tỷ trọng của nhóm ngành này trong GDP (14,7% so với 23,6%). Mặt 
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khác đầu tư còn theo phong trào, tính pháp lý của quy hoạch thể hiện chưa rõ, 

tình trạng nuôi trồng - chặt phá, thường diễn ra ở nhiều cây con trên nhiều 

vùng. Tỷ trọng đầu tư cho khâu giống, khâu chế biến và khâu tiêu thụ còn ít. 

Đầu tư để chuyển lao động từ nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (chiếm 2/3) song 

công nghiệp - xây dựng và dịch vụ còn rất chậm. Mục tiêu đề ra giảm xuống 

còn 56 - 57% vào năm 2005 và 50% vào năm 2010 sẽ khó mà thực hiện được 

nếu không có biện pháp quyết liệt ngay từ bây giờ. 

Cơ cấu đầu tư trong nông nghiệp chưa thật hợp lý. Trong nông nghiệp 

chủ yếu vẫn tập trung đầu tư vào thuỷ lợi (chiếm khoảng 70% vốn đầu tư của 

ngành), mà chưa chú ý nhiều đến đầu tư nhằm nâng cao chất lượng phát triển 

nông nghiệp như đầu tư phát triển khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp, 

đầu tư cho hệ thống giống cây trồng, vật nuôi, chế biến nông sản, mạng lưới 

cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp. Chưa khắc phục nguyên nhân mà đi 

khắc phục hậu quả dẫn đến hiệu quả kém.: Chưa quan tâm đúng mức đến 

công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn do chưa đầu tư 

tương xứng để phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, 

phát triển trang trại, làng nghề truyền thống nhằm chuyển đổi cơ cáu sản xuất 

trong nông nghiệp. Ngành thuỷ sản có mức tăng trưởng cao, nhưng đầu tư vào 

lĩnh vực này còn khiêm tốn. 

Thứ 2: Tỷ trọng đầu tư cho công nghiệp và xây dựng đã phát triển khá. 

Ngày 29/10/2004 tại Hà Nội, Bộ ngoại giao và Ban tổ chức hội chợ quốc tế 

hàng công nghiệp Việt Nam 2004 hội thảo nhằm đánh giá những cơ hội và 

thách thức đối với ngành công nghiệp nói chung và các sản phẩm công nghiệp 

Việt Nam nói riêng, xác định vai trò của Nhà nước đối với ngành công 

nghiệp, định hướng phát triển trong thời gian tới. 

Theo số liệu thống kê, từ 1995 đến 2003 nhiều mặt hàng  công nghiệp 

nước ta tăng trưởng rất nhanh như: động cơ diezen tăng 12,8 lần, lắp ráp ô tô 

tăng 11,6 lần, xi măng tăng 4 lần, dầu thực phẩm tăng 7,9 lần, quần áo may 

sẵn tăng 3,5 lần... Tính chung bình cho ngành công nghiệp nước ta trong 10 

năm vừa qua, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt khoảng 12%. 

Phân tích cơ cấu đầu tư và nguồn vốn phát triển của ngành cho chúng ta 

thấy vốn đầu tư nông nghiệp chiếm từ 38 đến 52% tổng vốn đầu tư theo từng 

năm, vốn đầu tư nước ngoài từ 24 đến 32%, khu vực ngoài quốc doanh chiếm 

từ 21 đến 29%. Vốn nông nghiệp tập trung chủ yếu cho phát triển công 

nghiệp hạ tầng như điện, gas, khai thác, hạ tầng giao thông. Trong khi khu 

vực đầu tư nước ngoài và ngoài quốc doanh tập trung vào các ngành công 

nghiệp chế biến, công nghệ cao, dệt may, da giày, du lịch, khách sạn. 

Về tỷ trọng sản xuất công nghiệp hiện nay, ngành dệt may, da giày đang 

có ưu thế với tốc độ tăng trưởng khá, thu hút nhiều lao động nhờ có thị trường 

xuất khẩu ổn định, có khả năng cạnh tranh tuy chủ yếu vẫn là gia công. 

Ngoài ra ngành chế biến gỗ cũng có tốc độ phát triển rất mạnh. Năm 

2004 dự kiến tăng xuất khẩu từ 80 - 85%, ước khoảng 1 tỷ USD và có triển 

vọng trở thành một trong những lĩnh vực xuất khẩu chủ đạo thời gian tới: Các 
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ngành công nghiệp cơ bản khác như cơ khí, luyện kim, điện tử, công nghệ 

thông tin, hoá chất, chế biến... vẫn đang trong tình trạng phát triển chậm và 

sức cạnh tranh kém. 

Trong công nghiệp: cơ cấu đầu tư cho công nghiệp chiếm 43% trong 

tổng số đầu tư toàn xã hội là thấp, chưa đủ để phát triển và cơ cấu lại ngành 

công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm công nghiệp để có thể hội nhập 

trong cạnh tranh quyết liệt; hiện tượng đầu tư theo phong trào, theo lợi nhuận 

trước mắt còn tồn tại, lãng phí vốn, tài nguyên, làm giảm hiệu quả đầu tư. 

Chưa chú trọng đầu tư phát triển ngành cơ khí, đầu tư công nghiệp đóng tàu, 

chế tạo máy công cụ, máy phục vụ nông nghiệp, chế biến nông sản... đầu tư 

chưa gắn chặt với chuyển giao công nghệ và phát triển công nghệ cao, hạn 

chế khả năng cạnh tranh của một số lĩnh vực công nghiệp chế biến. 

Về giao thông vận tải: Chủ yếu vấn tập trung vào giao thông đường bộ 

(chiếm trên 70% vốn đầu tư của ngành), trong đó lại tập trung chủ yếu hệ 

thống đường quốc lộ, hệ thống đường giao thông nông thôn, vùng kinh tế khó 

khăn chưa được đầu tư thoả đáng để phát huy hiệu quả chung. Đầu tư phát 

triển phương tiện vận tải còn ở mức thấp. 

Đầu tư ch lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực còn ở mức thấp, chưa gắn 

chặt với chiến lược phát triển các ngành kinh tế. 

Thứ 3: Đầu tư cho dịch vụ hiện chiếm tỷ trọng max, nhưng đối với dân 

cư thì đầu tư còn hướng nhiều vào nhà đất, vào nhà hàng, karaoke, gội đầu 

thư giãn, nhà nghỉ... trong khi đầu tư vào sản xuất sản phẩm vật chất chưa 

tương xứng, chưa đầu tư trực tiếp do vốn ít, lo ngại rủi ro, kinh nghiệm chưa 

có mà thường đầu tư gián tiếp như gửi vào ngân hàng, cho vay... đầu tư cho 

tài chính - tín dụng để đẩy nhanh việc thanh toán, hạn chế dùng tiền mặt, đầu 

tư cho khoa học - công nghệ còn chiếm tỷ trọng nhỏ... 

Với mục tiêu đổi mới, Nhà nước ta đã có những chính sách đầu tư cần 

thiết để tạo điều kiện cho các ngành kinh tế phát triển, ưu tiên tương đối thoả 

đáng cho các ngành kinh tế mũi nhọn như: giao thông, vận tải, bưu chính - 

viễn thông... Nhà nước cũng có những ưu tiên nhất định đối với các ngành 

công nghiệp cơ bản, những ngành theo đánh giá sẽ tạo thế và đà cho nền kinh 

tế và các ngành khác phát triển: Chẳng hạn đầu tư tập trung ở mức trên 50% 

tổng vốn đầu tư toàn ngành cho lĩnh vực điện, gần 15% cho ngành vật liệu 

xây dựng, gần 10% cho ngành chế biến thực phẩm. Vốn chưa nhiều, huy động 

không dễ dàng, nếu đầu tư dàn trải không có trọng điểm, kém hiệu quả thì 

tăng trưởng sẽ khó mà đạt được mục tiêu. Các quy hoạch ngành, tuy đã xác 

định rõ hơn những ngành thuộc loại quy hoạch "mềm" và quy hoạch "cứng" 

nhưng ngay đối với các ngành sản phẩm chủ lực cần được lập quy hoạch cũng 

chưa được xác định ở cấp Nhà nước. 

III. CƠ CẤU ĐẦU TƢ THEO VÙNG, LÃNH THổ. 

Việt Nam là một nước đang phát triển với nguồn vốn đầu tư còn hạn  

chế. Trong điều kiện đó Đảng và Nhà nước chủ trương thực hiện chiến lược 



Nhóm 7 - Kinh tế đầu tư  

 
31 

 

 

đầu tư có trọng điểm và phát triển kinh tế dựa trên thế mạnh và lợi thế so sánh 

của từng vùng, từng điạ phương, dự thảo "chiến lược phát triển kinh tế" xã hội 

"trình đại hội IX của Đảng nhấn mạnh các nội dung xây dựng và phát triển ở 

6 vùng. Đó là ba vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ miền Trung, phía nam và ba 

vùng khó khăn hơn là Trung du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên và đồng bằng 

Sông Cửu Long. Việc tạo ra các trung tâm kinh tế mạnh trong mỗi vùng 

không chỉ là động lực phát triển bản thân vùng kinh tế đó mà còn tạo ra sức 

hấp dẫn, tác động mạnh mẽ vào sự phát triển của các vùng có liên quan. 

Để đạt được mục tiêu chiến lược đó, cần phải có chính sách đầu tư thích 

hợp và cơ chế tăng cường liên kết quản lý vùng. Đối với các vùng lợi thế, việc 

ưu tiên đầu tư các cơ sở hạ tầng sẽ nhanh chóng tạo ra một môi trường kinh 

doanh hấp dẫn đầu tư. Đối với các vùng khó khăn, việc đầu tư vào cơ sở hạ 

tầng sẽ rất tốn kém vì vốn đầu tư rất lớn, thờ hạn thu hồi vốn đầu tư dài do đó, 

hiệu quả đầu tư thường không cao. 

Trong những năm qua, một số chính sách liên quan đến phát triển vùng 

đã được ban hành dưới nhiều hình thức. Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các vùng. 

 Đối với các vùng khó khăn, Nhà nước đã có những luật và chính sách 

khuyến khích nhằm huy động, nhiều nguồn vốn đầu tư khác nhau như: Luật 

đầu tư nước ngoài, luật khuyến khích đầu tư trong nước, chương trình 135, 

chương trình 327. 

1. Tình hình đầu tƣ vùng thời gian qua 

Tỷ trọng đầu tư phát triển của vùng trong tổng đầu tư của cả 6 vùng có sự 

khác biệt lớn. Bình quân giai đoạn 1996 - 1999, vùng kinh tế trọng điểm phía nam 

chiếm tỷ trọng lớn nhất (51,26%) gấp hơn 2 lần vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ 

(21,83%) và gấp 20 lần vùng Tây Nguyên (2,63%). Bên cạnh đó, tỉ tọng đầu tư 

phát triển của 6 vùng có xu thế khác nhau trong những năm 1996 - 1999. 

Thứ nhất, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng kinh tế trọng 

điểm miền trung tăng với các mức tương ứng từ 5,62% lên 7,88% và từ 3,4% 

lên 4.13%. Điều đó có nghĩa là sức thu hút vốn đầu tư phát triển của 2 vùng 

này đã tăng lên. (Tuy chưa được như mong muốn). Thứ 2, vùng Tây Nguyên 

và vùng Đồng Bằng sông Cửu Long năm 1997 có giảm sút so với năm 1996, 

nhưng đã tăng dần trở lại vào năm 1998 và 1999. Thứ 3, tỉ tọng đầu tư của 2 

vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và phía nam có xu thế giảm dần với các mức 

tương ứng từ 21,9% xuống 19,51% và 51,99% xuống 50,99%. Điều này cho 

thấy tính bão hoà tương đối của vốn đầu tư tại hai vùng này so với các vùng 

khác. 

Vốn đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng trong tổng vốn đầu tư. 

Tổng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đến tháng 12 - 1999 tại sáu vùng 

là 12.727 triệu USD. Trong đó, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chiếm 

57,46%, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ chiếm 31,42% (cả hai vùng chiếm 

tới 88,88%), vùng Tây Nguyên có tỉ lệ thấp nhất, chưa tới 1%. Vùng trung du 

và miền núi Bắc bộ và vùng Tây Nguyên thu hút và thực hiện được một lượng 
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vốn đầu tư nước ngoài thấp hơn nhiều so với tiềm năng. Vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung, mặc dù đã được chú trọng về mặt chính sách (khu công 

nghiệp Dung Quất, Khu kinh tế mở Chu Lai...) nhưng thu hút vốn đầu tư nước 

ngoài còn rất thấp so với mong muốn (chiếm 3,35%). Như vậy, vốn đầu tư 

nước ngoài thực hiện tập trung chủ yếu vào các vùng kinh tế trọng điểm. Để 

có thể thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các vùng khó khăn cần có nhiều 

chính sách đồng bộ về cơ sở hạ tầng, ưu đãi, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực. 

Trong 5 năm (1995 - 1999) tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách do địa 

phương quản lý (gồm cả vốn ODA) là 15.540 tỉ đồng. Tỉ trọng nguồn vốn này 

của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là lớn nhất (25,01%) và thấp nhất là 

vùng Tây Nguyên (7,39%). Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các vùng không 

lớn (giữa vùng cao nhất và vùng thấp nhất chỉ là 17,62%). Hơn nữa, tổng 

nguồn vốn của ba vùng khó khăn chiếm 54,51% (lớn hơn so với ba vùng kinh 

tế trọng điểm). Như vậy, Nhà nước đã chú trọng thích đáng trong việc đầu tư 

từ ngân sách cho các vùng khó khăn. Vì vậy, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển 

chênh lệch đáng kể của vốn đầu tư nước ngoài vào các vùng. 

2. Một số tác động của đầu tƣ vùng đến chuyển dịch cơ cấu vùng 

thời gian qua 

Đầu tư đã có tác động tạo ra những chuyển biến về tỉ trọng dân số và 

GDP của các vùng. 

Trong những năm qua, đầu tư đã tác động tích cực tới chuyển dịch cơ 

cấu GDP tính theo vùng. Tỉ trọng GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

đã tăng 1,72 điểm phần trăm, trong khi đó, tỉ trọng dân số của vùng này chỉ 

tăng 0,4 điểm phần trăm; nghĩa là, tỉ trọng GDP của vùng này tăng nhanh hơn 

tỉ trọng dân số. Đồng thời, GDP đầu người của vùng này so với cả nước tăng 

được 0,1 điểm. Tỉ trọng GDP vùng Tây nguyên tăng 0,16 điểm phần trăm, 

trong khi tỉ trọng dân số tăng 0,87 điểm phần trăm, làm cho GDP bình quân 

đầu người của Tây Nguyên so với cả nước giảm đi 0,2 điểm. Cùng giảm tỉ lệ 

GDP bình quân đầu người so với cả nước là vùng trung du và miền núi Bắc 

bộ (giảm đi 0,03 điểm) do tỉ trọng GDP của vùng này giảm nhiều hơn tỉ trọng 

dân số. Tỉ trọng GDP đầu người của ba vùng còn lại tăng không đáng kể. Ba 

vùng này có điểm chung là cả tỉ trọng dân số và tỉ trọng GDP đều giảm. Như 

vậy, dưới tác động của cải cách, đầu tư, GDP và dân số của các vùng đã thay 

đổi theo hướng tăng tỉ trọng của vùng Tây Nguyên và vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam, đồng thời giảm đi ở các vùng còn lại (xem Bảng 2 ở cuối bài). 

Đầu tư đã hình thành các vùng công nghiệp tập trung 

Dưới tác động của đầu tư theo vùng, các địa bàn công nghiệp tập trung 

đã bước đầu được hình thành. Đến cuối năm 2000 đã có 68 khu công nghiệp 

tập trung được cấp giấy phép với tổng diện tích trên 10 nghìn ha. Công nghiệp 

đang được quy hoạch lại theo hướng mở rộng quy mô và địa bàn, tăng năng 

lực và nâng cao hiệu quả, tập trung vào các ngành then chốt, hướng tới sự 

phân bố trải rộng và liên kết theo quy mô toàn quốc và khu vực, rõ nhất là các 

ngành xi măng, điện, vật liệu xây dựng, sắt, thép, dầu khí và sản xuất một số 
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hàng tiêu dùng. Các doanh nghiệp trong các vùng kinh tế trọng điểm đã óc 

công nghệ tiên tiến hơn, sản phẩm công nghiệp có khối lượng lớn và chất 

lượng cao hơn các vùng khác. Năng lượng công nghiệp của các vùng trọng 

điểm chiếm một tỉ trọng đáng kể so với cả nước (đến cuối năm 1999 có 52 

khu công nghiệp và khu chế xuất; 46,5% công suất và 51,5% số lượng xi 

măng; 73,2% công suất và 76,5% số lượng thép; 85% công suất và 73,3% số 

lượng lắp ráp ô tô; trên 70% công suất và số lượng vải dệt; trên 80% công 

suất và số lượng ngành may mặc; 70,1% công suất và 79% số lượng bia...). 

3. Những vấn đề đặt ra đối với đầu tƣ vùng và tác động đến chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế lãnh thổ. 

* Yếu kém  

Những năm qua quy hoạch vùng đã được quan tâm, nhưng cơ chế, 

chính sách vùng lại chưa được hoạch định ở mức cần thiết. 

Mặc dù đã có chủ trương và sự chỉ đạo sát sao trong phát triển vùng, 

nhưng kết quả đạt được còn chưa cao. Đến nay, vẫn chưa có một cơ chế điều 

phối, chỉ huy và quản lý các vùng; vùng vẫn không phải là một cấp kế hoạch, 

do đó tính chất bắt buộc còn hạn chế. Phần lớn các địa phương phải tập trung 

giải quyết các vấn đề của tỉnh, thành phố, nên không có điều kiện hoặc chưa 

thật sự quan tam đến tác động của sự phát triển các tỉnh kế cận trong vùng tới 

sự phát triển của địa phương mình. Đồng thời, hệ thống cơ chế, chính sách 

chưa phản ánh một cách đầy đủ và cụ thể tính chất và đặc thù của các vùng 

lãnh thổ. Chưa có những chính sách chỉ rõ việc các vùng (được phân chia như 

trên) được khuyến khích hoặc hạn chế phát triển ngành nghề. sản phẩm gì. 

Hơn nữa, bản thân sự phân định sáu vùng như trên cũng đang coi trọng yếu tó 

đơn vị hành chính cấp tỉnh hơn là các yếu tố tạo vùng. Trong chỉ đạo, điều 

hành, chính phủ phải dựa vào các đơn vị hành chính trong vùng, do vậy rất ít 

khi ban hành chính sách cho các yếu tố tạo vùng và cho toàn vùng. Chẳng 

hạn, sau khi tách tỉnh, Bình Dương thuộc về khu kinh tế trọng điểm phía 

Nam, trong khi Bắc Ninh có nhiều yếu tố để đưa vào vùng kinh tế trọng điểm 

Bắc Bộ, nhưng không được điều chỉnh. 

* Yếu kém 

*** điều kiện, giữa các vùng trọng điểm và vùng khó khăn vẫn còn 

chênh lệch. 

Đầu tư nước ngoài vào các vùng kinh tế có sự chênh lệch lớn. Các vùng 

kinh tế trọng điểm bắc bộ và phía Nam, tuy một số chi phí đầu tư cao hơ, 

nhưng do môi trường đầu tư thuận lợi, thu hồi vốn nhanh nên các dự án vào 

các vùng này nhiều hơn. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung chưa tạo lập 

được môi trường kinh doanh sôi động và cơ sở hạ tầng thuận tiện, do vậy, đầu 

tư nước ngoài vào đây còn hạn chế. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thu 

hút đầu tư nước ngoài đăng ký gấp 1,8 lần vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 

Vùng Tây Nguyên (với 4 tỉnh) thu hút được số vốn đăng ký gấp 2,8 lần so với 

vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (có 12 tỉnh). Đồng thời, có sự chênh lệch 

rất lớn giữa các vùng về tỉ lệ đô thị hoá; năm 1999, tỉ lệ dân số đô thị ở ba 
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vùng kinh tế trọng điểm là 45,07% trong khi vùng trung du và miền núi Bắc 

Bộ chỉ có 8%, Tây Nguyên 6,08% và đồng bằng sông Cửu Long 15,35%. 

Tóm lại 

Cơ cấu đầu tư đã có sự chuyển dịch, tập trung cho những mục tiêu quan 

trọng về phát triển kinh tế - xã hội và dịch chuyển cơ cấu kinh tế 

Do nguồn lực huy động tốt hơn và tập trung đầu tư vào một số công 

trình chủ yếu, quan trọng trong các ngành, lĩnh vực và địa phương, đầu tư 

chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất theo hướng hiệu quả và phát huy được lợi 

thế từng vùng, từng ngành, từng sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh của nền 

kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn; đầu tư 

chiều sâu, bổ sung thiết bị công nghệ tiên tiến trong các ngành công nghiệp; 

xây dựng và chuẩn bị xây dựng một số cơ sở công nghiệp, kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật (giao thông vận tải, viễn thông, thuỷ lợi, công nghệ điện) hạ tầng cơ sở 

nông thôn, du lịch, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai.Vốn đầu tư đã tập 

trung cho phát triển nguồn nhân lực: Giáo dục khoa học công nghệ, môi 

trường, y tế xã hội, các chương trình quốc gia xoá đói giảm nghèo và ưu tiên 

đầu tư thực hiện phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên, miền núi 

phái Bắc, đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh còn lại khó khăn, các vùng 

thường bị thiên tai, bão lụt 
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CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP CHO CƠ CẤU ĐẦU TƢ VÀ  

TÁC ĐỘNG CỦA NÓ VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU  

KINH TẾ VIỆT NAM  

 
I. NGUỒN TRONG NƢỚC 

I.1.1 Nguồn vốn nhà nƣớc : 

Có 3 nguồn vốn đầu tư lớn, là vốn từ khu vực kinh tế Nhà nước, khu 

vực kinh tế dân doanh và từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.  

Nguồn vốn đầu tư Nhà nước trong nhiều năm nay chiếm tỷ trọng hơn 

56% tổng vốn đầu tư. Nguồn vốn nhà nước đóng vai trò quan trọng trong quá 

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nguồn vốn Nhà nước bao gồm nguồn vốn 

ngân sách Nhà nước, nguồn vốn tín dụng đầu tư Nhà nước và vốn đầu tư từ 

nguồn vốn tự có của doanh nghiệp Nhà nước.  

Trong nguồn vốn ngân sách Nhà nước, có các nguồn vốn rất lớn, có khả 

năng huy động cao, đó là thu từ đất đai và từ cổ phần hoá, nguồn thu tư thuế.  

Nguồn vốn tín dụng đang đứng trước một nghịch lý: lãi suất huy động 

hiện thấp hơn tốc độ tăng giá tiêu dùng. Nếu tăng lãi suất huy động để thu hút 

vốn thì phải tăng lãi suất đầu ra. Điều này là khó khăn vì hiện nay lãi suất đầu 

ra đã cao hơn khả năng sinh lời của doanh nghiệp nói chung.  

Nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước phụ thuộc vào lợi nhuận 

doanh nghiệp. Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp Nhà nước còn thấp (năm 

2004 là 7,6%, thấp hơn cả lãi suất tiền vay ngân hàng), đó là chưa tính hết giá 

trị đất đai và nhiều ưu đãi khác. Vì vậy, cần tạo môi trường cho doanh nghiệp 

tham gia thị trường chứng khoán nhằm huy động vốn, đồng thời các doanh 

nghiệp cần tăng hiệu quả sản xuất.  

Giải pháp tăng nguồn vốn đầu tƣ nhà nƣớc:  

- Giảm thuế nhằm khuyến kích doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, 

cả về quy mô, cũng như số lượng doanh nghiệp trên cơ sở đó tăng nguồn thu 

cho ngân sách nhà nước. 

- Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác về huy 

động và sử dụng nguồn vốn của ngân sách nhà nước đã tạo khuôn khổ pháp 

luật để đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. 

Việc áp dụng Luật Ngân sách Nhà nước đã đánh dấu bước tiến mới, nâng cao 

tính pháp quy trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, trong quan hệ tài 

chính giữa các cấp, các ngành. 

- Đối với nguồn vốn tín dụng, xây dựng tỷ lệ lãi xuất linh hoạt 

theo giá thị trường, nhằm thu hút nhiều hơn các vốn tay tín dụng. 

- Cải cách mạnh mẽ khu vực kinh tế nhà nước: 

1- Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và mở rộng 

việc mua bán cổ phiếu công khai trên thị trường. 
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2- Tổng kết việc chuyển các tổng công ty nhà nước sang hoạt động theo 

mô hình công ty mẹ - công ty con; hình thành mô hình công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên. 

3- Đổi mới việc quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước; xóa bỏ bao cấp 

và những bảo hộ bất hợp lý; thực hiện đầu tư vốn thông qua công ty tài chính, 

đưa các doanh nghiệp nhà nước thực sự đối mặt với các yêu cầu của thị 

trường và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường. 

 4- Tăng quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước; nâng cao 

hiệu quả hoạt động của các tổng công ty mạnh, hình thành các tập đoàn kinh 

tế lớn. 

5- Kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh 

vực độc quyền; điều tiết lợi nhuận độc quyền do Nhà nước mang lại. 

Cải cách doanh nghiệp nhà nước nhằm mục đích giảm thiểu gánh nặng 

của ngân sách nhà nước bù lỗ cho các doanh nghiệp nhà nước. Bằng việc cải 

tổ doanh nghiệp nhà nước sẽ tăng nguồn thu đáng kể từ việc cổ phần hoá, bán 

khoán doanh nghiệp nhà nước. 

 

I.1.2 Giải pháp thu nguồn vốn doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

Tính đến hết năm 2004, cả nước đã có khoảng 160.000 doanh nghiệp tư 

nhân và trên 2 triệu hộ kinh doanh, nghĩa là sau 5 năm thực hiện Luật Doanh 

nghiệp, có hơn 110.000 doanh nghiệp mới ra đời với tổng vốn đầu tư trị giá 

ước trên 10 tỷ USD 

Hàng trăm ngàn tỷ đồng đã được người dân dùng vào việc mở nhà 

xưởng, kinh doanh xuất nhập khẩu, xây dựng khách sạn, khu du lịch, nhà 

nghỉ, mở cửa hàng, lập trang trại. 

Trước hết, hãy so với nguồn vốn tích lũy trong dân. Theo tính toán sơ 

bộ, chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu cho đời sống của các hộ gia đình bình 

quân một khẩu/tháng khoảng 90.000 đồng (1 năm khoảng 1.080.000 đồng và 

tính ra tổng số khoảng 89.000 tỷ đồng). Nếu trừ đi phần đã thu hút đầu tư 

69.500 tỷ đồng, vẫn còn khoảng 20.000 tỷ đồng chưa được thu hút. Nếu kể cả 

phần tích lũy từ các năm trước dồn lại chưa đưa vào đầu tư (được tích lũy 

dưới dạng vàng, đôla Mỹ, bất động sản...), thì nguồn vốn trong dân chưa được 

thu hút vào đầu tư còn gấp nhiều lần con số trên. Đóng góp đáng kể vào 

nguồn vốn này là lượng kiều hối, năm 1999, lượng kiều hối đã vượt qua con 

số 1 tỷ USD, năm 2002 vượt qua mốc 2 tỷ USD và từ năm 2004 đã vượt qua 

mốc 3 tỷ USD. Tính từ năm 1991 đến hết năm 2004, lượng kiều hối gửi về 

nước đạt trên 15,4 tỷ USD, tương đương với lượng vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức (ODA) được giải ngân trong giai đoạn 1993-2004 và bằng khoảng 60% 

tổng lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong giai đoạn 1989-

2004. Tuy nhiên, đó chỉ là tiềm năng, bởi nguồn vốn này thời gian qua chủ 

yếu được sử dụng cho tiêu dùng, hoặc được găm giữ dưới dạng vàng, USD, 

bất động sản, còn phần dùng để đầu tư chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ (khoảng 15%). 

Đóng góp vào nguồn vốn ngoài quốc doanh còn có một nguồn vốn khác 
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không nhỏ là số tiền khoảng 1,5 tỷ USD do gần 400.000 lao động làm việc ở 

40 quốc gia hàng năm gửi về nước. 

Để thu nguồn vốn rất lớn và quan trọng vào quá trình đầu tƣ phát 

triển nƣớc nhà nƣớc cần có những biện pháp chính sách 

Một là: Tiếp tục hoàn chỉnh các chính sách, pháp luật liên quan đến 

việc khuyên khích phát triển doanh nghiệp tư nhân, xoá bỏ một số giấy phép 

không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp tư 

nhân phát triển, đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Tổ chức 

hướng dẫn thực hiện các quy định về ngành nghề kinh doanh.  

Hai là: Nhanh chóng cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh 

nghiệp tư nhân, xoá bỏ sự phân biệt đối xử doanh nghiệp tư nhân với các 

thành phần kinh tế khác. Đặc biệt là trong các chính sách hỗ trợ vay vốn. Cụ 

thể là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ vốn cho doanh 

nghiệp tư nhân, thiết lập các quỹ tài trợ mới và xây dựng cơ chế bảo lãnh rủi 

ro tín dụng, cải tiến chế độ về điều kiện vay vốn linh hoạt và không phân biệt 

đối xử trong chính sách lãi suất giữa doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp 

tư nhân, đặc biệt là thế chấp bảo lãnh của các ngân hàng thương mại.  

Ba là: Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân qua 

các chính sách thuế (thống nhất mức thuế suất thuế TNDN của các thành phần 

kinh tế), các giải pháp kích cầu như việc khuyến khích các cơ quan, đoàn thể, 

tổ chức, cá nhân sử dụng hàng Việt Nam.  

Bốn là: Cần hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân thực hiện nhanh quá trình 

đổi mới như tiếp nhận thông tin và chuyển giao công nghệ mới hiện đại, 

hướng dẫn cải tiến công nghệ kỹ thuật truyền thống, hỗ trợ đào tạo nguồn 

nhân lực để có thể tiếp nhận chuyển giao công nghệ với mở các lớp cho chủ 

doanh nghiệp ngắn hạn, thường xuyên, chất lượng cao và có khả năng ứng 

dụng vào thực tiễn. 

Năm là: Cần mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các trung 

tâm thông tin, trung tâm xúc tiến thương mại trong việc cung cấp thông tin 

cho các doanh nghiệp tư nhân về các lĩnh vực sản phẩm, thị trường, xu hướng 

tiêu dùng,... Đồng thời, cần tạo ra sự kết nối và trao đổi thông tin giữa các 

doanh nghiệp bởi vì có rất nhiều thông tin hữu ích mà nếu các doanh nghiệp 

tư nhân cùng ngành nghề không hỗ trợ, trao đổi lẫn nhau (do sợ bị cạnh tranh) 

thì cuối cùng chỉ làm lợi cho những đơn vị kinh tế vốn đã hùng mạnh hơn và 

thường là những doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Điều này sẽ gây thiệt 

thòi cho các doanh nghiệp tư nhân trong cạnh tranh với các thành phần doanh 

nghiệp khác. 

Trên đây là một số giải pháp mang tính định hướng nhằm giúp đỡ các 

doanh nghiệp tư nhân nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động 
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trên thị trường nội địa. Doanh nghiệp tư nhân là một thành phần kinh tế được 

đánh giá là năng động, sáng tạo và còn nhiều tiềm năng. Hy vọng rằng cùng với 

sự nỗ lực và cố gắng của bản thân các doanh nghiệp tư nhân và sự hỗ trợ hiệu 

quả của Nhà nước các doanh nghiệp tư nhân sẽ bước lên những tầm cao mới. 

I.1.3 Thị trƣờng vốn 

Thị trường vốn, thị trường chứng khoán phải trở thành công cụ cơ bản 

để huy động vốn trung và dài hạn để giải quyết nhu cầu huy động vốn cho đầu 

tư phát triển, nó tác động mạnh mẽ đến cơ cấu đầu tư.. Việc phát triển lĩnh 

vực dịch vụ tài chính (bảo hiểm, kế toán kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế) là 

các yêu cầu cấp thiết cho đất nước để góp phần huy động được nguồn lực tài 

chính trong và ngoài nước để đảm bảo an ninh tài chính, phục vụ cho sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung và để nâng cao sức 

cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam nói chung và của từng sản phẩm, từng 

mặt hàng sản xuất trong nước nói riêng. 

Nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh của thị trường vốn góp phần phát 

triển kinh tế xã hội, chúng cần có những giải pháp phát triển: 

- Dịch vụ bảo hiểm: 

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong 

nước: 

 i) tập trung chuyên môn hoá vào các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, phi 

nhân thọ truyền thống để tạo thế mạnh cho công ty;  

ii) Nhà nước cần phải đầu tư thêm vốn và các nguồn lực khác cho các 

doanh nghiệp bảo hiểm trong nước nhằm thực hiện phương châm kinh tế nhà 

nước luôn giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực bảo hiểm. 

Sắp xếp lại các doanh nghiệp bảo hiểm; tiến hành cổ phần hoá một số 

doanh nghiệp bảo hiểm Nhà nước cho phù hợp với tiến trình hội nhập và đảm 

bảo quyền lợi quốc gia cũng như của các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị 

trường; cho phép thành lập thêm một số công ty bảo hiểm cổ phần, công ty cổ 

phần môi giới bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm 100% vốn nước ngoài, 

doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, có 

tính đến các khu vực mà Việt Nam cam kết hội nhập. 

- Dịch vụ tư vấn, môi giới tài chính, thuế: 

Tạo thuận lợi cho các loại hình công ty tư vấn, môi giới tài chính và tư 

vấn thuế ra đời và phát triển, cụ thể là: 

+ Xây dựng một khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển lành mạnh của hệ 

thống cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính trong đó có tư vấn thuế.  

+ Khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh giữa các tổ chức cung cấp 

dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng và giảm giá thành. 

+ Tạo dựng và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với hoạt động 

của khu vực này. 

- Quỹ đầu tư 

Khẩn trương xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của các Quỹ 

đầu tư nước ngoài có thể hoạt động đầy đủ và ổn định tại Việt Nam, tạo ra 
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môi trường hoạt động thuận lợi đưa các nguồn vốn các Quỹ đang quản lý vào 

đầu tư phát triển tại Việt Nam, và góp phần thúc đẩy sự phát triển và vận hành 

của thị trường chứng khoán. 

Phát triển mô hình Quỹ đầu tư phát triển địa phương tạo ra công cụ tài 

chính mới chuyên tập trung huy động các nguồn lực tại chỗ để phục vụ cho 

đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại địa phương trên cơ sở tổng kết mô hình 

thí điểm Quỹ đầu tư phát triển địa phương đã triển khai tại một số địa bàn như 

Tp Hồ Chí Minh, Bình Ðịnh, Ðồng Nai, Hải Phòng, v.v... 

- Thị trường chứng khoán 

Xây dựng chiến lược phát triển thị trường chứng khoán tới năm 2010 

nhằm mục tiêu: 

+ Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cần thiết cho sự vận hành và phát triển 

của thị trường; tạo động lực thúc dẩy các định chế tài chính trung gian trong 

nước phát triển cả về số lượng và chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh của các 

định chế tài chính này. 

+ Chuẩn bị lượng hàng hoá đa dạng và phong phú cho thị trường; thúc 

đẩy sự phát triển ổn định và bền vững; khuyến khích các tổ chức kinh tế huy 

động vốn trung và dài hạn qua thị trường chứng khoán; sử dụng trái phiếu 

Chính phủ như một công cụ hữu hiệu để điều tiết thị trường và điều tiết lãi 

suất. 

+ Hoàn thiện cơ chế giám sát các hoạt động thị trường, đặc biệt là giám 

sát chặt chẽ các luông vốn đầu tư gián tiếp từ nước ngoài. 

+ Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý khuyến khích các nhà đầu tư nước 

ngoài tham gia và thị trường chứng khoán trong nước. 

+ Mở thị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung (OTC) để giao 

dịch các chứng khoán không đủ tiêu chuẩn niêm yết trên thị trường giao dịch 

tập trung. Khi thị trường OTC hoạt động sẽ là kênh thúc đẩy quá trình lưu 

thông cổ phiếu và các loại chứng khoán khác trên thị trường, tạo lòng tin với 

các nhà đầu tư khi mua, bán cổ phiếu trên thị trường khi có sự tổ chức của nhà 

nước. 

I.2 Nguồn vốn nƣớc ngoài 

I.2.1 Nguồn vốn ODA 

Trong khi khẳng định nguồn vốn trong nước có vai trò quyết định, Việt 

Nam đã coi nguồn vốn nước ngoài có vị trí quan trọng. Cùng với nguồn vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 

là nguồn vốn quý. Quý bởi thời gian vay thường kéo dài tới 40 năm, thời gian 

ân hạn lên tới 10 năm mới phải trả lãi, lãi suất thường thấp hơn nhiều so với 

vay thương mại (chỉ khoảng 1,5%/năm) và có khoảng 10% tổng số là viện trợ 

không hoàn lại... 

Nguồn vốn ODA đã được tập trung cho các ngành giao thông, năng 

lượng điện, nông, lâm nghiệp - thủy sản, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học, 

công nghệ - môi trường, cấp thoát nước, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cải cách 
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kinh tế. Những ngành này có tác động  đến chuyển dịch cơ cấu đầu tư ở nước 

ta. 

Với những đặc điểm trên ta có thể vai trò quan trọng của ODA, ngoài ra 

vốn ODA thu được giảm gánh năng cho ngân sách nhà nước có thể đầu tư 

sang các lĩnh vực khác, tăng lượng ngoai tệ cần thiết cho quốc gia.  

Mặc dầu nguồn vốn cam kết tài trợ của các nước cho ta đều tăng đáng 

kể  nhưng việc thu hút nguồn vốn ODA đang bị hạn chế trên 2 khía cạnh:  

- Trong xu thế chung nguồn vốn ODA trên thế giới bị chững lại, 

nhiều nguồn vốn ODA như Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng 

Phát triển Châu Á và các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hiệp Quốc cũng có 

xu thế giảm, nhưng nhu cầu vốn ODA của các châu lục tăng nhanh làm 

cho sự cạnh tranh nguồn vốn này càng trở nên gay gắt. 

- hai là, khả năng tiếp nhận nguồn vốn ODA của ta còn bị hạn chế 

do khả năng vốn đối ứng trong nước (từ ngân sách) bị co kéo bởi nhiều 

mục tiêu cấp bách khác. 

-     Tỷ lệ giải ngân ODA 10 năm qua (từ thời điểm các nhà tài trợ như 

WB, IMF, AFD... nối lại viện trợ cho Việt Nam), chỉ đạt trung bình 49,3%. 

Giải pháp tăng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA 

- Chúng ta phải có một quy hoạch tổng thể việc sử dụng vốn ODA một 

cách hiệu quả nhất, đầu tư những ngành quan trọng tác động đến quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, như giao thông, năng lượng, khoa học công 

nghệ…  

- Cải cách thủ tục hành chính, giải quyết những khâu giải phóng mặt 

bằng tạo điều kiện cho các dự ODA nhanh chóng được triển khai, tăng khả 

năng giải ngân vốn.  

- ODA là nguồn vốn có vay có trả nên phải có biện pháp đi kèm để 

đảm bảo việc trả nợ, không tạo gánh năng nơ nần cho thế hệ mai sau. 

I.2.2 Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài 

 Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không những đã góp phần 

mở rộng thị trường ngoài nước, nâng cao năng lực xuất khẩu của Việt Nam 

mà còn thúc đẩy phát triển thị trường trong nước và các hoạt động dịch vụ 

khác. 

Đặc biệt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã tạo nên nhiều 

ngành nghề, nhiều sản phẩm mới, góp phần tăng năng lực ngành công nghiệp 

Việt Nam. 

Cũng qua đầu tư nước ngoài, nhiều công nghệ mới được nhập vào Việt 

Nam, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, dầu khí, điện tử, tin học, sản xuất 

ôtô, sợi vải cao cấp... Các doanh nghiệp này cũng đã đem lại những mô hình 

quản lý tiến tiến cùng phương thức kinh doanh hiện đại, điều này đã thúc đẩy 

các doanh nghiệp trong nước đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản 
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phẩm, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. 

Góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu đầu,cơ cấu kinh tế 

ngày được hợp lý hơn. Chính vị vậy chúng ta nhiều biện pháp nhau thu hút 

nguồn vốn quan trọng này. 

Giải pháp thu nguồn vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

1.Nhất quán quan điểm phát triển dựa cả nguồn lực bên trong và bên 

ngoài: 

 - Kiên định duy trì theo đuổi cải cách mở cửa, giữ vững nguyên tắc sử 

dụng vốn đầu tư một cách chủ động, hợp lý và hiệu quả. Cam kết chính trị 

gần như đóng vai trò quyết định cho sự phát triển của nền kinh tế nói chung 

và khu vực đầu tư nước ngoài nói riêng. Trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước 

ngoài và các lĩnh vực khác, là chúng ta cần thống nhất nhận thức khu vực có 

vốn đầu tư nước ngoài là một nguồn lực kinh tế quan trọng, là khu vực năng 

động và đi đầu về kỹ thuật, công nghệ, kỹ thuật quản lý. 

 - Mọi hoạt động kinh tế dù do các nguồn lực bên trong (từ Nhà nước và 

nhân dân) hay bên ngoài (từ đầu tư nước ngoài) hoạt động theo đúng pháp 

luật đều được coi là những bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế định 

hướng xã hội chủ nghĩa. Tất cả các thành phần đều phải được coi trọng, đối 

xử như nhau. Và để thúc đầy phát triển khu vực kinh tế năng động này, chúng 

ta cần những chính sách nhất quán và bình đẳng trong đối xử với các doanh 

nghiệp đầu tư nước ngoài. Từng bước xoá một số biệt lệ không cần thiết các 

quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước để hướng 

đến việc tạo lập sân chơi bình đẳng cho cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu 

tư nước ngoài. 

 2. Xoá bỏ dần những hạn chế thị về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu 

tư nước ngoài: 

 - Lập lộ trình mở cửa từng bước các ngành nghề mà pháp luật hiện 

hành còn đang hạn chế dưới các hình thức điều kiện đầu tư (như điều kiện 

xuất nhập khẩu, nội địa hoá, phát triển nguồn nhiên liệu trong nước…). 

 - Tiến tới xây dựng quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài 

theo hướng cho phép các nhà đầu tư nước ngoài vào tất cả các lĩnh vực mà 

pháp luật không cấm. 

 3. Thực hiện các chính sách và biện pháp hiệu quả trong thu hút đầu tư 

nước ngoài. 

 - Kết hợp chính sách ưu đãi đầu thuế và cải cách thủ tục hành chính để 

thu hút đầu tư nước ngoài. Tiến tới thu hút nguồn đầu tư nước ngoài qua lợi 

thế về nhân lực, hạ tầng, công nghệ, chi phí giao dịch. Thực hiện các chính 

sách ưu đãi đầu tư nước ngoài ở các vùng có điều kiện khó khăn. 

 4.  Loại bỏ bảo hộ thiếu cân nhắc: 

 -  Các chính sách bảo hộ cần được loại bỏ dần. Điều này đáp ứng hai 

yêu cầu cần thiết. 
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 Thứ 1: Chính sách bảo hộ chắc chắn sẽ phải được xoá bỏ dần theo các 

cam kết quốc tế mà Việt nam ký kết cùng với việc đàm phán gia nhập WTO. 

 Thứ 2:  Chính sách bảo hộ được chứng minh là kém hiệu quả 

trong việc cải thiện khả năng cạnh tranh của các ngành được bảo hộ, đồng 

thời với việc bóp méo tín hiệu hướng dẫn phân bổ nguồn lực.       

II. CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƢ  

Vốn đầu tư là yếu tố vật chất trực tiếp quyết định tốc độ tăng trưởng 

kinh tế, giống như “có bột mới gột nên hồ”. Nhưng việc xây dựng cơ cấu vốn 

đầu tư như thế nào cho hiệu quả để phát triển KT-XH là công việc không đơn 

giản. Một cơ cấu vốn đầu tư hợp lý tác động hình thành cơ cấu đầu tư hợp lý. 

 Nguồn tư đầu tư nhà nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá 

trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Sử dụng hiệu quả, phát huy được tối đa 

vai trò nguồn vốn nhà nước. Tạo điều kiện cho các thành kinh tế tư nhân phát 

triển. 

 Nhà nước đầu tư vốn Phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư xây dựng hiện đại 

hoá mạng lưới giao thông, bến cảng, kho bãi. Đồng thời nhà nước còn đảm 

bảo nhận các dịch vụ thông tin, xúc tiến thương mại, giáo dục đào tạo và một 

phần nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mới. Một số ngành công nghiệp quan 

trọng như quốc phòng, và ngành mà đòi hỏi vốn đầu tư lớn, tư nhân không đủ 

sức hoặc không muốn đầu tư. Vốn đầu tư nhà nước tuy không mang tính lợi 

nhuận nhưng nó là cơ sở giúp cho các thành phần kinh tế khác phát triển 

nhanh chóng. Góp phần công cuộc hiện đại hoá đất nước. 

 Nguồn vốn doanh nghiệp tư nhân thương đầu tư lĩnh vực công nghiệp 

dịch vụ góp phần chuyển cơ cấu công nghiệp dịch vụ ngày càng chiếm tỷ 

trọng cao. Vốn thành phần kinh tế tư nhân thương đầu tư cho nghiên cứu đưa 

ra các sản phẩm mới ra thị trường, xúc tiến sản phẩm, xây dựng thương hiệu. 

Mua sắm máy móc phục vu việc sản xuất. 

III. CƠ CẤU ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THEO NGÀNH 

III.1 Giải pháp phát triển nông nghiệp Việt nam 

Việt nam trong vùng nhiệt đới gió mùa, có truyền thống phát triển lâu 

đời, có nhiều sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng trong. Việt nam rất nhiều điều 

kiện để phát triển nông nghiệp. Trong quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế 

thế giới WTO, AFTA ngành nông nghiệp đang phải cạnh tranh mạnh mẽ với 

các nước trên thế giới. Trong tình hình đó vai trò nhà nước đối với sự phát 

triển của ngành nông nghiệp hết sức quan trọng. Nhà nước phải cần có những 

chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển cho nông nghiệp. 

1. Chính sách điều tiết sản sản xuất nông nghiệp thông qua các kế 

hoạch dài hạn phát triển kinh tế quốc dân. 

 Đưa ra các kế hoạch năm năm: 

    Trong các kế hoạch 5 năm, chính phủ đề ra các mục tiêu cụ thể 

phát triển nông nghiệp và vạch ra các dự án, chương trình cụ thể để thực hiện 
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các mục tiêu đó. Mục tiêu chủ yếu có tính phổ biến trong các kế hoạch phát 

triển kinh tế dài hạn tăng cường sản xuất nông nghiệp, đa dạng hoá từng bước 

sản xuất đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, giải quyết việc làm, mở 

rộng thị trường nội địa. 

2. Đầu tư cho việc xây dựng chiến lược cho ngành nông nghiệp. 

 Nghiên cứu thị trường, dự báo cung cầu cầu hàng nông sản. Dựa ra 

chiến lược phát triển, chon lụa các mặt hàng nông sản có ưu thế để đầu tư 

nghiên cứu. 

3. Đầu tư xây dựng các kho dự trữ nông sản: 

 Xây dựng các kho dự trữ nông sản, điều tiết hàng hoá nông sản khi có 

những biến động trên thị trường nông sản, tránh tình trạng nông sản bị dư 

thừa, hay thiếu hụt. Đảm bảo đời sống của cho người nông dân. 

4. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp. 

 Cơ sở hạ tầng mà trước hết là hệ thống đườn xá ở nông thôn và từ nông 

thôn đến các trung tâm kinh tế lớn được coi là điều kiện kiên quyết để mở 

rộng thị trường, nối liền nông dân với thị trường tiêu thụ.  

5. Đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi: 

 Thủy lợi và cung cấp nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sản 

xuất nông nghiệp châu Á gió mùa. Nhiều nhà kinh tế cho rằng, Việt nam có 

tiết tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng nông nghiệp hay không phụ thuộc 

vào vấn đề thuỷ lợi. Đó đầu tư xây dựng những công trình thuỷ lợi. 

6. Đầu tư xây dựng nhà máy phân bón: 

 Xây dựng các nhà máy phân bón trên cơ sở lợi thế so sánh, tức là chỉ 

xây dựng những nhà máy phân bón chúng ta tiền năng, có khả năng cạnh 

tranh trên thị trường, tiến hành nhập khẩu phân bón mà việc sản xuất trong 

nước không có lợi thế so sánh. Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp 

trong nước. 

7. Chính sách tín dụng: 

 Tạo moi điều kiện các ngân hàng xây dựng chi nhánh tại vùng nông 

thôn, tạo điều kiện cho người nông dân có khả năng tiếp nhận các nguồn vốn 

vay. Phát triển sản xuất. 

8. Đầu tư xây dựng các viện nghiên cứu nông nghiệp: 

  Xây dựng các viên nghiên cứu giống cây trông vật nuôi trên cả 

nước. Đặc biệt đầu tư nghiên cứu phát triển công nghiệp sinh học ứng dụng 

trong nông nghiệp. phát triển công nghệ sinh học trong thời gian tới là tạo ra 

các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng.  

9. Đầu tư cho việc xây dựng thương hiệu cho ngành nông sản Việt nam: 

 Việt nam có rất nhiều nông sản nổi tiếng gắn liền với mỗi địa phương, 

như trè Mộc Châu, nước mắn Phú Quốc, những năm gần trong quá trình hội 

nhập nhiều thương hiệu nông sản của Việt nam bị đánh cắp ảnh hưởng không 

nhỏ đến nền lợi ích của hàng nông sản Việt nam, chúng ta cần có những biện 

pháp giải quyết vấn đề này, đầu tư thương hiệu.  

III.2 Giải phát triển ngành công nghiệp 
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 1.Xác định chiến lược phát triển đúng đắn có ý nghĩa kiến quyết hướng 

cho nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới với những thay đổi căn bản. 

 Định hướng chiến lược bằng các chương trình kế hoạch để chuyển 

công nghiệp phát triển theo hướng xuất khẩu. 

  Với định hướng chiến lược xuất khẩu, sự điều tiết của nhà nước 

hướng trọng tâm vào thay đổi cơ cấu công nghiệp sao cho phù hợp với thị 

trường thế giới và phát huy lợi thế của đất nước. 

  Điều đó đặt ra cho các cơ quan của chính phủ phải nghiêm cứu 

đánh giá các mặt mạnh, mặt yếu trong cơ cấu cũ, xác định được ngành “mũi 

nhọn”, những lĩnh vực chiến lược và trước mắt, lựa chọn qui mô và loại hình 

công nghệ mà  nhà nước cần tham gia trực tiếp xây dựng thúc đẩy hình thành 

một cơ cấu tối ưu. Để thực hiện được các mục tiêu đó nhà nước đề ra các 

chương trình kế hoạch cụ thể, thông thường là kế hoạch 5 năm. 

Những ngành mũi nhọn của Việt nam trong thời gian tới: 

- Công nghiệp đóng tàu. 

- Công nghệ phần mền. 

- Công nghệ sinh học. 

- Công nghệ vật liệu mới. 

2. Công nghiệp là đòi hỏi cần rất nhiều vốn, phải có chính sách thu vốn 

từ nhiều nguồn: 

Chính sách thu hút vốn trong nước. 

Chính sách thu hút vốn nước ngoài. 

3. Khuyến kích các doanh nghiệp trong nước đổi mới công nghệ: 

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước vay vốn ưu đãi để có 

thể nhật khẩu công nghệ máy móc hiện đại từ những nước công nghiệp phát 

triển. 

4. Khuyến kích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, chuyển giao 

những sản phẩm công nghiệp có hàm lượng công nghệ chất xám. 

5.  Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước, biến những khả năng 

tiềm ẩn thành vốn hiện thực để phát triển công nghiệp Việt Nam.  

- Thứ nhất: Nguồn lực con người Việt Nam  

Nguồn tài nguyên trí tuệ cực kỳ quý giá mà chúng ta phải tìm cách nuôi 

dưỡng, đào tạo và khai thác có hiệu quả. Kinh nghiệm của những quốc gia 

xung quanh như: Nhật Bản, Xingapo… đều là những quốc gia nghèo tài 

nguyên nhưng nhờ có chính sách khai thác hiệu quả tài nguyên con người, vì 

thế họ đã trở thành những quốc gia nền công nghiệp phát triển.  

- Thứ hai: Bảo đảm bản quyền phát minh sáng chế, công nghệ và các 

giải pháp quản lý.  

- Thứ ba: Nguồn lực về tài nguyên, khoáng sản.  

Việt Nam không có nhiều tài nguyên trong nhiều lĩnh vực, nhưng cũng 

có một trữ lượng đáng kể dầu mỏ, khí đốt, một số khoáng sản quý hiếm, tiềm 

năng về thuỷ điện, về du lịch, về vị trí địa lý, về bờ biển dài… Những thứ đó 
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sẽ tạo ra những điều kiện nguồn vốn ban đầu cho công cuộc công nghiệp hoá, 

hiện đại hóa.  

6. Xây dựng thị trường công nghệ. 

Nhằm chuyển nhanh ứng dụng công nghệ vào trong sản xuất, đời sống. 

III.3 Phát triển ngành Dịch vụ 

III.3.1 Giải pháp chung 

- Tiếp tục xoá bỏ độc quyền doanh nghiệp ở một số lĩnh vực dịch vụ 

như viễn thông, cung ứng điện, tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong từng ngành 

dịch vụ để thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế cho phát triển dịch 

vụ. 

- Phát triển ngành dịch vụ, điều quan trọng là phải liên doanh hợp tác 

với nước ngoài, thu hút vốn đầu tư, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý của nước 

ngoài. Tiến hành mở cửa ngành dịch vụ với nước ngoài, thu hút vốn đầu tư 

của nước ngoài vào các lĩnh vực như bảo hiểm, điện tín, bán hàng, du lịch … 

III.3.2 Giải pháp cho từng ngành 

- Dịch vụ giao thông vận tải:  

Đầu tư để duy trì, củng cố, nâng cấp và phát triển có trọng điểm cơ sở 

vật chất hạ tầng giao thông vận tải. Hình thành một số cảng biển theo mô hình 

cảng mở, từng bước gia tăng dịch vụ chuyển tải. Từng bước mở cửa thị 

trường, thu hút sự tham gia của các hãng hàng không quốc tế. 

- Dịch vụ du lịch:  

Du lịch Việt Nam phải thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn 

đấu thu hút trên 6 triệu lượt khách quốc tế và trên 25 triệu khách du lịch trong 

nước vào năm 2010. Vốn ngân sách nhà nước tiếp tục tập trung vào việc hỗ 

trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, trước hết là các trọng điểm du 

lịch quốc gia và các vùng có tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là các khu 

du lịch gắn với các di tích văn hóa - lịch sử đã được quy hoạch và có chiến 

lược phát triển đến năm 2020. 

Tạo điều kiện doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia phát triển du 

lịch bằng chính sách thuế, tạo điền ưu đãi về đất đai.  

Khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài phát triển 

ngành du lịch, xây dựng những khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng khu 

vui chơi có tầm cơ quốc tế. 

- Dịch vụ tài chính:  

       Tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức thuộc mọi thành phần 

kinh tế tham gia và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường tài chính và dịch vụ 

tài chính; điều chỉnh cơ chế, chính sách để thị trường tài chính và thị trường 

dịch vụ tài chính hoạt động phù hợp với điều kiện của nền kinh tế và thực 

hiện các cam kết quốc tế về tài chính và dịch vụ tài chính. 

- Dịch vụ ngân hàng:  

        Đẩy mạnh việc hiện đại hóa hệ thống thanh toán qua ngân hàng, 

tăng cường các tiện ích ngân hàng nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế, 
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kể cả cá nhân người tiêu dùng, sử dụng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, hạn 

chế việc sử dụng tiền mặt trong quan hệ thương mại, tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút kiều hối. Nâng cao khả năng huy động 

vốn của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các nguồn vốn trung và dài 

hạn, đồng thời đơn giản hóa các quy trình, thủ tục nhằm tiếp tục mở rộng các 

hoạt động cấp tín dụng theo hướng an toàn, hiệu quả phù hợp với thông lệ 

quốc tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vốn cho mục tiêu tăng trưởng 

kinh tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong 

nước, chuẩn bị cho quá trình hội nhập vào kinh tế thế giới và khu vực, nhất là 

khi thực hiện các cam kết theo Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và các cam 

kết sau khi gia nhập WTO.  

- Dịch vụ bưu chính, viễn thông:  

      Xây dựng, phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông và công nghệ 

thông tin rộng khắp theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và sức cạnh 

tranh của các dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin 

theo những mục tiêu của Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông Việt 

Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 

 - Dịch vụ khoa học công nghệ:  

       Tập trung phát triển mạnh các loại hình dịch vụ khoa học công 

nghệ nhằm phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như các 

hoạt động liên quan tới bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; các hoạt động hỗ trợ 

chuyển giao công nghệ, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, trình diễn công 

nghệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn khoa học công nghệ, môi giới, xúc tiến 

công nghệ; các loại hình tổ chức hỗ trợ ươm tạo công nghệ, khởi lập doanh 

nghiệp; từng bước xây dựng thị trường chuyển giao công nghệ. Các hoạt động 

đào tạo, huấn luyện cán bộ kỹ thuật, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức quản lý 

kinh doanh. 

- Xuất khẩu lao động:  

Xuất khẩu lao động hàng năm mang lại nguồn ngoại tệ lớn 1,5 tỷ USD 

góp phần đáng kể nguồn cung ngoai tệ trong phát triển kinh tế nước nhà, hơn 

nữa giải quyết vấn đề việc làm, nâng cao trình độ cho nguồn nhân công nhân, 

chuyển dịch cơ cấu lao động, kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá. Để có 

thể thực hiện tốt hơn vấn đề xuất khẩu lao động chúng ta cần: 

- Thành lập các trung dạy nghề có chất lượng, đào tạo ra những người 

công nhân có tay nghề, đáp ứng nhu cầu. 

- Tìm kiếm thị trường cho lao động Việt nam. 

- Hiểu biết về các phong tục tập quán nước người công nhân lao động. 

 

 
IV. CƠ CẤU ĐẦU TƢ THEO VÙNG LÃNH THỔ 

IV.1 Giải pháp phát triển vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc. 

 IV.1.1  Lựa chọn phƣơng hƣớng phát triển các ngành và lĩnh vực  
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 -  Vùng phát triển kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (PTKTTĐ Bắc Bộ) có vị 

trí địa lý, kinh tế quốc phòng độc đáo, tạo ra lợi thế so sánh mang ý nghĩa 

quốc gia và khu vực cũng như đảm nhận vị trí đặc biệt quan trọng trong bảo 

vệ an ninh, quốc phòng. 

-   Có lịch sử phát triển công nghiệp sớm nhất ở nước ta. 

-   Nguồn nhân lực có chất lượng cao hơn so với các vùng khác, cộng 

thêm với các cơ sở nghiên cứu khoa học (được tập trung đông nhất so với các 

vùng) là một thế mạnh nổi trội, một tiềm năng lớn trong phát triển. Lực lượng 

cán bộ có trình độ trên đại học chiếm tới 72,4% so với cả nước; lao động đã 

qua đào tạo chiếm tới 29,5% lao động xã hội. 

-   Vùng PTKTTĐ Bắc Bộ có nhiều thắng cảnh, kì quan thiên nhiên độc 

đáo (Vịnh Hạ Long, đảo Cát Bà, bán đảo Đồ Sơn, cùng với các đặc cảnh lân 

cận như Đồng Mô Ngải Sơn, Côn Sơn - Kiếp Bạc, Chùa Hương...), những di 

tích lịch sử nổi tiếng của dân tộc ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Hưng, Quảng 

Ninh... có sức hấp dẫn du khách trong và ngoài nước là lợi thế và tiềm năng 

rất lớn để phát triển du lịch. 

 Với rất nhiều tiền năng sẵn có của mình: 

IV.1.2 Công nghiệp 

- Trên lãnh thổ vùng PTKTTĐ Bắc Bộ phải nhanh chóng phát triển 

công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật, công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi 

trường, tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt, hướng xuất khẩu. Phát triển 

một số ngành công nghiệp chủ lực tạo nguyên vật liệu trên cơ sở tài nguyên 

và lợi thế về địa lý của địa bàn.  Cơ cấu công nghiệp chuyển dịch theo hướng 

tiến bộ, hiện đại. Những ngành trọng điểm phát triển là: kĩ thuật điện, điện tử, 

sản xuất thiết bị máy móc, đóng và sửa chữa tàu thuỷ, lắp ráp - chế tạo ô tô, 

xe máy; sản xuất vật liệu xây dựng;năng lượng; luyện cán thép; chế biến 

lương thực, thực phẩm; công nghiệp dệt, da, may. Ưu tiên phát triển các 

ngành và sản phẩm công nghiệp phục vụ xuất khẩu. Sự chuyển dịch cơ cấu 

như vậy sẽ đảm bảo nhịp độ tăng trưởng công nghiệp vùng PTKTTĐ Bắc Bộ. 

IV.1.3 Dịch vụ 

Lĩnh vực dịch vụ sẽ chuyển dịch cơ cấu theo hướng phát triển ưu tiên 

thương mại, du lịch, dịch vụ cảng, tài chính, ngân hàng, chuyển giao công 

nghệ. Sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu dịch vụ này sẽ đảm bảo nhịp độ 

tăng trưởng bình quân năm của toàn bộ lĩnh vực dịch vụ từ nay đến năm 2010 

khoảng 13%/năm. 

* Thương mại: Phát triển thương mại ở vùng PTKTTĐ Bắc Bộ để vùng 

này luôn là một trung tâm thương mại lớn nhất nhì cả nước, nơi phát luồng 

hàng đi các nơi, đáp ứng nhu cầu của cả vùng Bắc Bộ và công nghệ. Phát 

triển mạnh cả nội thương và ngoại thương, đưa tỷ trọng giá trị xuất khẩu của 

vùng PTKTTĐ Bắc Bộ so cả nước từ khoảng 20% hiện nay lên khoảng 30% 
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vào năm 2010. Xây dựng các trung tâm thương mại tầm cỡ vùng, quốc gia, 

quốc tế ở Hà Nội , Hải Phòng, Hạ Long, Hải Dương. 

* Du lịch: vùng PTKTTĐ Bắc Bộ luôn giữ vai trò là một trong những 

trung tâm du lịch lớn của cả nước, có thể thu hút được khoảng 1/2 lượt khách 

quốc tế đến Việt Nam và khoảng 2 triệu lượt khách nội địa vào năm 2010. ở 

đây sẽ phát triển đa dạng các loại hình du lịch: du lịch thắng cảnh, du lịch văn 

hoá, du lịch nghỉ ngơi giải trí, du lịch kết hợp hội nghị, tham quan các cơ sở 

sản xuất...  

* Tài chính - Ngân hàng: vùng PTKTTĐ Bắc Bộ luôn giữ vai trò trung 

tâm tài chính, ngân hàng hàng đầu của cả nước, phải phát triển mạnh, đáp 

ứng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Để đảm bảo nền kinh tế phát triển 

với nhịp độ khoảng 13 - 14% trong cả giai đoạn từ nay đến năm 2010 thì ước 

tính cần khoảng 507 nghìn tỷ đồng (giá 1994) vốn đầu tư, trong đó có khoảng 

70% là nguồn vốn tự có. Như vậy, hệ thống tài chính, kho bạc, ngân hàng 

phải có trách nhiệm quan trọng trong việc huy động vốn đảm bảo quá trình 

tăng trưởng, phát triển. Hệ thống này phải luôn có quỹ dự trữ cần thiết 

(khoảng 40% tổng số vốn cần đầu tư) để đáp ứng kịp thời yêu cầu đầu tư. Hệ 

thống ngân hàng phải đảm bảo lượng tiền vào - ra được thuận tiện, nhanh gọn, 

chính xác, đạt hiệu quả kinh tế - xã hội. Phối hợp với các ngành chức năng, 

mở rộng thị trường vốn, hình thành thị trường chứng khoán... đảm bảo có đủ 

vốn cho nhu cầu phát triển. Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống 

ngân hàng, kho bạc. Phát triển dịch vụ đổi, bán, mua ngoại hói tại các tụ điểm 

buôn bán và các trung tâm thương mại, du lịch, ... 

* Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ như: tiếp thị, chuyển giao công 

nghệ, thông tin, tư vấn, dịch vụ dân sinh, sửa chữa đồ dân dụng... 

IV.1.4 Nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp 

- Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, đưa tỷ trọng chăn nuôi từ 36% hiện 

nay lên khoảng 45% vào năm 2010. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản 

xuất hàng hoá ngày càng hiện đại, nhất là có chất lượng sản phẩm cao (sạch, 

siêu sạch...) đáp ứng nhu cầu của thành phố, khu công nghiệp, dịch vụ, tạo 

nguồn nguyên liệu cho công nghiệp tinh chế và sản phẩm xuất khẩu. Lấy hiệu 

quả trên từng đơn vị diện tích (tăng nhiều lần so với hiện nay) làm tiêu chuẩn 

lựa chọn cơ cấu sản xuất và sản phẩm để từ nay đến năm 2010 GDP nông 

nghiệp giữ được nhịp độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 4% hoặc 

hơn. 

- Phát triển nuôi cá và thuỷ đặc sản nước ngọt, nước lợ; Quảng Ninh và 

Hải Phòng cần phát triển đánh bắt thủy sản từ ven bờ tiến dần ra khơi xa. 

 

IV.2 Giải pháp phát triển vùng trọng điểm kinh tế miền trung. 
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Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp dịch vụ và 

du lịch 

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp dịch vụ và 

du lịch để khai thác lợi thế và tạo động lực cho phát triển kinh tế trọng điểm 

miền Trung, tạo tích luỹ lớn và có sức lan toả đến các tỉnh miền Trung và 

vùng Tây Nguyên. 

IV.2.1 Về phƣơng hƣớng phát triển công nghiệp và các khu công 

nghiệp 

Với những lợi thế về vị trí địa lý và cảng biển, đặc biệt là sự hình thành 

một số khu công nghiệp ở Đà Nẵng, ở khu vực Chân Mây và khu vực Dung 

Quất, cùng với nguồn tài nguyên về vật liệu xây dựng, khoáng sản, nông hải 

sản và nguồn lao động tương đối dồi dào, công nghiệp VKTTĐMT phát triển 

nhanh đẩy tới một bước công nghiệp hoá và hiện đại hoá, chuyển đổi cơ cấu 

của vùng, đổi mới bộ mặt nông thôn (chú trọng vùng núi và vùng biển) 

Tập trung các nguồn lực cho phát triển các khu công nghiệp của vùng, 

hướng vào các ngành công nghiệp chế biến nông lâm hải sản như chế biến 

mía đường, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến tổng hợp gỗ, chế 

biến hải sản, chế tác xuất khẩu... gắn sản xuất với tìm kiếm và mở rộng thị 

trường trong nước và nước ngoài. 

 Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp khai khoáng, 

công nghiệp cơ khí, luyện kim... cần được phát triển mạnh để phục vụ tiêu 

dùng và phục vụ các khu công nghiệp.  

Phục hồi và phát triển một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống 

phục vụ nhu cầu của xã hội, xuất khẩu và phục vụ du lịch. Phát triển mạnh 

công nghiệp sửa chữa và dịch vụ ở nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá.  

IV.2.2 Về phƣơng hƣớng phát triển nông - lâm - ngƣ nghiệp và 

nông thôn 

Phát triển theo chiều sâu cả trồng trọt và chăn nuôi trên cơ sở chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với hệ sinh thái và nhu cầu của thị 

trường. Hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung gắn với công nghiệp 

chế biến tạo được nhiều giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích, tạo sự phát 

triển bền vững và ổn định. 

- Thực hiện thâm canh cao cây lúa ở những diện tích tưới tiêu chủ động, 

diện tích lúa 2 vụ bằng các biện pháp đồng bộ, nếu ở một địa điểm nào đó có 

chuyển sang phi nông nghiệp thì phải bù lại ở nơi khác để đảm bảo an toàn 

lương thực. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: từ 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa, 1 vụ màu 

hoặc cây công nghiệp ngắn ngày, chuyển diện tích lúa bấp bênh năng suất 

thấp sang cây công nghiệp ngắn ngày, thâm canh hoa màu lương thực, nhằm 
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đảm bảo an toàn cho cư dân nông thôn, có một phần cung cấp cho các đô thị, 

lương thực thiếu sẽ trao đổi với các vùng khác theo cơ chế thị trường. 

- Phát triển mạnh cây công nghiệp, cây thực phẩm, cây ăn quả, hoa cây 

cảnh, bò sữa gia đình, lợn hướng nạc, gà thịt, trứng... hình thành vùng thực 

phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quá trình đô thị hoá và phát triển 

các khu công nghiệp và khác du lịch của vùng. 

- Phát triển tổng hợp kinh tế gò đồi, kết hợp nông nghiệp với lâm 

nghiệp. Trong nông nghiệp phát triển trồng mới cao su, cà phê, đào lộn hột, 

dâu tằm, chăn nuôi bò... theo mô hình trang trại, vườn đồi kết hợp với phát 

triển công nghiệp chế biến. 

- Phát triển chăn nuôi theo hướng nạc hoá đàn lợn, sinh hoá đàn bò, 

phát triển gia cầm siêu trứng, siêu thịt. Tăng nhanh tổng đàn, đa dạng hoá sản 

phẩm với chất lượng cao. Khuyến khích phát triển chăn nuôi khu vực gia 

đình. 

- Phát triển vùng cây công nghiệp ngắn ngày (mía, lạc, thuốc lá) gắn với 

công nghiệp chế biến. 

- Hướng phát triển đối với kinh tế biển ven bờ (kể cả các đảo và hải 

đảo) là thực hiện phương thức kinh doanh tổng hợp bao gồm đánh bắt nuôi 

trồng, chế biến, làm muối, làm nông nghiệp trên đất pha cát và trồng rừng ven 

biển. Kết hợp du lịch với nuôi trồng thuỷ ven biển sẽ là một mô hình đặc biệt 

trong xây dựng nông thôn mới. Ở đây sẽ hình thành các làng cá với các hộ gia 

đình vừa làm dịch vụ du lịch, vừa cung cấp thực phẩm tươi sống có giá trị 

cao. 

- Hướng phát triển kinh tế biển khơi là xây dựng các đội tàu mạnh, 

trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại và cơ sở hậu cần nghề cá đảm bảo đánh 

bắt lâu dài trên biển. Nghề đánh cá khơi có điều kiện phát triển do có các đàn 

cá đại dương thường xuyên đi qua ở vùng gần bờ. Việc khai thác các đối 

tượng này ít đòi hỏi tốn kém như các vùng biển khác. Để phát triển nghề khơi 

cần tăng số lượng tàu thuyền có mã lực lớn trên 35 CV và phát triển thêm tầu 

đánh khơi có mã lực từ 200 - 400 CV được trang bị hiện đại từ thăm dò đến 

thu hoạch bảo quản, đảm bảo được hoạt động lâu ngày trên biển và an toàn 

cao. Tổ chức cơ sở và phát triển các xí nghiệp quốc doanh đánh cá, cần hỗ trợ 

vốn và công nghệ để khuyến khích ngư dân đóng tàu lớn khai thác biển khơi. 

- Bảo vệ tái tạo, tu bổ rừng tự nhiên và phát triển trồng rừng nhằm tăng 

vốn rừng là mục tiêu chiến lược của VKTTĐMT nhằm tái toạ môi trường, 

cảnh quan cân bằng sinh thái, duy trì và phát triển nguồn sinh thuỷ, chống xói 

mòn, bảo tồn và phát triển tài nguyên động vật, thực vật, bảo vệ các công 

trình giao thông, thuỷ lợi cùng các công trình khác và môi trường sống của 

con người. Chuyển lâm nghiệp từ khai thác lợi dụng tài nguyên rừng sang bảo 

vệ, xây dựng và phát triển vốn rừng. Lấy mục lâm sinh làm nhiệm vụ hàng 

đầu để xây dựng và bảo vệ hệ sinh thái bền vững, phát huy tích cực chức năng 
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phòng hộ đầu nguồn, để lưu giữ và điều tiết nguồn nước lâu bền cho các công 

trình thuỷ điện và góp phần bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. 

Khai thác hợp lý và có hiệu quả nhất về vốn rừng và các đặc sản từ rừng, phát 

triển công nghiệp chế biến tổng hợp gỗ. Tạo ra hệ sinh thái bền vững, bảo vệ 

đất, giữ nước, giữ gen và môi trường thiên nhiên. Phát triển lâm nghiệp xã 

hội, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia làm nghề rừng. Tổ chức 

cho đồng bào dân tộc từ du canh du cư phát rừng và canh tác nương rẫy sang 

định canh định cư theo phương thức canh tác bền vững trên đất gốc, xây dựng 

bảo vệ rừng theo mô hình đồi rừng, trại rừng và nông lâm kết hợp, không 

ngừng nâng cao mức sống cho cư dân lâm nghiệp. Lấy khoa học và công 

nghệ là yếu tố quyết định hiệu quả sản xuất lâm nghiệp. Coi trọng công nghệ 

lâm sinh và chế biến lâm sản, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật lâm nghiệp 

để nhanh chóng hoà nhập với kinh tế tổng thể các ngành trong vùng, trong 

nước và quốc tế và chất lượng tiêu thụ sản phẩm. Tăng dần khối lượng lâm 

sản khai thác từ rừng để đáp ứng nhu cầu xã hội và tham gia xuất khẩu. 

IV.2.3 Phát triển du lịch  

Tập trung phát triển mạnh du lịch từ thành phố Huế tới Lăng Cô - Cảnh 

Dương và đến đèo Hải Vân; Khu du lịch ven biển Sơn Trà - Hội An; Khu du 

lịch Mỹ Khê - Cổ Lũy... Kết hợp nhiều hình thức du lịch: tắm biển, nghỉ mát, 

an dưỡng, thăm các di tích lịch sử, tìm hiểu văn hoá dân tộc, dã ngoại, cắm 

trại, thể thao, vui chơi giải trí..., vừa mang tính thiên nhiên kỳ thú, vừa mang 

tính dân tộc độc đáo và tính hiện đại. 

Nâng cấp các khách sạn hiện có, tăng cường tiện nghi, xây dựng mới 

các khách sạn 3 - 5 sao, làng du lịch... nhằm tăng cương doanh thu và hiệu 

quả tổng hợp cao. 

Đầu tư bằng nhiều nguồn vốn để nâng cấp các di tích lịch sử, văn hoá 

đã được UNESCO xếp hạng và các di tích cách mạng đã được Nhà nước công 

nhận. 

Kế thừa có chọn lọc và phát huy các hình thức lễ hội để hướng dân cư 

vào các sinh hoạt văn hoá lành mạnh, đồng thời tăng sức hấp dẫn đối với du 

khách. Chú ý các loại hình: múa lân, thả diều, đua thuyền, vật võ... 

IV.3 Giải pháp phát triển vùng trọng điểm kinh tế miền Nam. 

  VKTTĐPN nằm ở vị trí độc đáo 

- Phía Tây và Tây - Nam nằm kế cận ĐBSCL, vùng kinh tế nông nghiệp 

(NN), đặc biệt là lương thực - thực phẩm, trù phú nhất đất nước. 

- Phía Đông và Đông - Nam, kế cận vùng biển, giàu tài nguyên thủy 

sản, dầu mỏ, khí đốt và là nơi duy nhất khai thác dầu khí của đất nước hiện 

nay. Vùng còn nằm kế cận hành lang hàng hải quốc tế dọc theo biển Đông 

nhộn nhịp nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.  

http://www.mpi.gov.vn/ktdplt-qh.aspx?lang=4&mabai=244
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- Phía Nam có cảng biển lớn và có điều kiện thuận lợi để xây dựng hệ 

thống cảng biển nước sâu (cảng Vũng Tàu - Thị Vải). 

- Phía Bắc và Đông - Bắc kế cận vùng cao nguyên Tây - Nam có ý 

nghĩa chiến lược đối với cả nước, có đất đai màu mỡ, phù hợp cho cây công 

nghiệp dài ngày và ngắn ngày, có dự trữ rừng, trữ lượng khoáng sản và thủy 

năng lớn. 

- Có Tp. HCM là đô thị và trung tâm nhiều chức năng lớn nhất nước, có 

lực lượng lao động dồi dào, tay nghề khá, có nhiều cơ sở giáo dục, đào tạo, 

nghiên cứu khoa học, công nghệ, đang đóng góp tích cực cho phát triển của 

vùng và cả khu vực phía Nam. 

- Có Vũng Tàu, là thành phố cảng, và dịch vụ công nghiệp nằm ở "Mặt 

tiền Duyên hải" ở phía Nam, sẽ là cầu nối và "cửa ngõ" lớn giao thương với 

thế giới. 

- Có thị xã Thủ Dầu Một và khu vực Nam Sông Bé, Tp. Biên Hòa và 

khu vực dọc theo quốc lộ 51, nơi có điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển 

CN. 

IV.3.1 Công nghiệp nhiên liệu - năng lƣợng 

1.  Dầu khí:  

- Về khai thác thăm dò.  

- Về thu gom, vận chuyển. 

- Về công nghiệp và tiêu thụ khí.  

- Công nghiệp điện sử dụng nguyên khí đốt.  

2. Ngành cơ khí: 

- Chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất và chế biến sản phẩm nông lâm ngư  

- Chế tạo thiết bị và khí cụ điện phục vụ phát triển lưới điện nông thôn 

và các ngành công nghiệp  

- Cơ khí phục vụ khai thác tài nguyên khoáng sản, dầu khí  

- Cơ khí chế tạo sản phẩm tiêu dùng như quạt điện, xe máy  

- Cơ khí phục vụ kết cấu hạ tầng giao thông vận tải:  

- Cơ khí phục vụ phát triển năng lượng:  

- Cơ khí lắp ráp các phương tiện vận tải  

3. Ngành điện tử - tin học: 

- Công nghệ phần mền. 

- Cồng nghệ tự động hoá. 

IV.3.2 Nông nghiệp: 

- Sản xuất lúa phục vụ xuất khẩu. 
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- Sản xuất cây ăn quả phục vụ ngành chế biến dành cho tiêu thụ 

trong nước,xuất khẩu. 

- Sản xuất giống cây trồng vật nuôi. 

IV.3.3 Dịch vụ:  

Để thực sự có vai trò là trung tâm thương mại(TTTM) lớn của các tỉnh 

phía Nam và cả nước, trong các năm tới tại vùng sẽ hình thành một hệ thống 

các TTTM có mối liên kết chặt chẽ với nhau theo chức năng, trong đó có một 

số trung tâm và siêu thị có trình độ và quy mô giống ngang tầm với một số 

nước trong khu vực. Tại các trung tâm thương mại, có nơi giao dịch bán buôn 

có các siêu thị, bán lẻ, các văn phòng đại diện các hãng buôn, các nhà sản 

xuất, nơi cung cấp các thông tin thương mại, phòng giao dịch ký kết hợp 

đồng, triển lãm giới thiệu hàng, văn phòng làm các dịch vụ tư vấn thương 

mại, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ đi lại ăn ở, các khách sạn... 
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