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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án 

- Các dòng vốn nước ngoài vừa có tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực cho nước tiếp nhận 

vốn nên trên thế giới hiện nay vẫn tồn tại 2 quan điểm trái ngược nhau về điều tiết sự di chuyển dòng 

vốn nước ngoài. Tuy nhiên, nghiên cứu thực tế ở Việt Nam cho thấy biến động các dòng vốn nước 

ngoài là một trong những nguyên nhân gây ra bất ổn kinh tế vĩ mô và rủi ro tài chính ở Việt Nam. Do 

đó, Việt Nam cần điều tiết sự di chuyển của các dòng vốn này. 

- Điều tiết các dòng vốn nước ngoài vào một quốc gia được hiểu là tập hợp những chính sách và 

biện pháp kiểm soát trực tiếp đối với sự di chuyển các dòng vốn vào hoặc gián tiếp nhằm đảm bảo 

cho hệ thống tài chính nội địa nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung hoạt động vững mạnh, an 

toàn và hiệu quả.  

- Các công cụ/biện pháp có thể được sử dụng để điều tiết sự di chuyển của các dòng vốn nước 

ngoài là: 1) Điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô; 2) Sử dụng chính sách thận trọng; 3) Áp dụng các 

biện pháp kiểm soát vốn và 4) Áp dụng các biện pháp kiểm soát khác. Tuy nhiên, khi áp dụng các 

biện pháp điều tiết, nước tiếp nhận vốn cần lưu ý các nhân tố tác động đến việc điều tiết như: 1) Lý 

thuyết Bộ ba Bất khả thi; 2) Các chỉ tiêu giám sát tài chính; 3) Các kênh dẫn truyền dòng vốn nước 

ngoài vào quốc gia; 4) Các cam kết đa phương mà nước tiếp nhận vốn đã ký kết  

- Việc quản lý sự di chuyển của các dòng vốn nước ngoài chảy vào Việt Nam hiện nay còn chưa rõ 

nét đồng thời việc sử dụng các công cụ chính sách vĩ mô ở Việt Nam còn chưa hiệu quả và kịp thời 



(đặc biệt là công cụ trung hòa hóa); các công cụ thận trọng đã có nhưng hiệu quả chưa cao. Các 

công cụ kiểm soát vốn thì rất ít được sử dụng.  

- Trên cơ sở định hướng quản lý các dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian tới, chương 

3 đã đưa ra các gợi ý lớn cho Việt Nam:  

Lựa chọn công cụ điều tiết phù hợp với mục tiêu điều tiết và biến động các dòng vốn nước ngoài. 

Nâng cao hiệu lực điều tiết chính sách kinh tế vĩ mô 

Tăng cường và phát triển các biện pháp giám sát thận trọng đối với khu vực tài chính 

Thiết kế các biện pháp kiểm soát vốn hiệu quả 

Phối hợp chính sách và các giải pháp hỗ trợ nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô và khu vực tài chính ở 

Việt Nam 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án sẽ là tài liệu tham khảo, tài liệu phục vụ cho việc 

giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế đặc biệt là trong 

lĩnh vực Tài chính Quốc tế. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo 

Biến động của các dòng vốn nước ngoài và khủng hoảng kinh tế 

Cán cân thanh toán quốc tế và sự ổn định kinh tế vĩ mô của nền kinh tế 
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