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Tóm lại, FDI là hình thức đầu tư quốc tế trong đó chủ đầu tư của
một nước đầu tư toàn bộ hay phần đủ lớn Vốn đầu tư cho một dự
án ở nước khác nhằm giành quyền kiểm soát hoặc tham gia kiểm
soát dự án đó.



Thành phần của FDI

FDI

 Equity capital (vốn chủ 
sở hữu)

 Reinvested earnings 
(lợi nhuận tái đầu tư

 Intra-company loans 
(các khoản vay trong 
nội bộ tập đoàn)



ĐẶC ĐIỂM

 Mang tính lâu dài

 Có sự tham gia quản 
lý của nhà đầu tư nước 
ngoài

 Là nguồn vốn tư nhân

 Thường kèm chuyển 
giao công nghệ

ĐẶC ĐIỂM



HÌNH THỨC FDI

FDI

Đầu tư mới (greenfield investment: GI)

Đầu tư mua lại&sáp nhập (Merger&acquisition: M&A)



HÌNH THỨC ĐẦU TƯ MỚI

• Khái niệm

• Ưu điểm

• Nhược điểm



Mua lại và sáp nhập

• Khái niệm

Sáp nhập: A + B = C

Mua lại   :A + B = A+

• Ưu điểm

• Nhược điểm



Phân loại:

 FDI (nói chung)

Chiều dọc (Vertical)

Chiều ngang(Horizontal)

Phòng vệ (defensive)

Mở rộng (expansionary)

 M&A chiều dọc (Vertical)

Chiều ngang(Horizontal)

Hỗn hợp (Conglomerate)



So sánh GI vs M&A (Ozawa: WIR 1998)

• Bổ sung vốn đầu tư

• Tạo việc làm

• Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

• Cạnh tranh và an ninh QG



Các hình thức FDI tại Việt Nam

 Liên doanh

 100% vốn nước ngoài

 BCC (business cooperation contract)

 BOT, BTO, BT

 Mua cổ phần, góp vốn tham gia quản 
lý

 Đầu tư phát triển kinh doanh

 Mua lại và sáp nhập



Động cơ của FDI

 Tìm kiếm thị trường

 Tìm kiếm chi phí

 Tìm kiếm nhân lực

 Tìm kiếm nguồn nguyên nhiên vật 
liệu



VAI TRÒ CỦA FDI ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ

 Đối với nước đầu tư

 Đối với nước nhận đầu tư

- Nước phát triển

- Nước đang và kém phát triển


