
CHƯƠNG 5:  ĐẦUTƯ QUỐC TẾ CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH 
TẾ VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA 

 A. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 

 Nhằm mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về đầu tư quốc tế, các hình thức đầu 
tư quốc tế. Vai trò của đầu tư quốc tế đối với các nước… 

 B. NỘI DUNG CHI TIẾT (Số tiết: 8) 

 5.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ  

 5.1.1 Khái niệm về đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế 

  a. Khái niệm 

   Đầu tư quốc tế là những phương thức đầu tư vốn, tài sản ở nước ngoài để tiến hành 
sản xuất kinh doanh dịch vụ với mục đích tìm kiếm lợi nhuận và những mục tiêu kinh tế xã 
hội nhất định. 

  Về bản chất, đầu tư quốc tế là hình thức xuất khẩu tư bản, di chuyển tư bản từ nước 
này sang nước khác nhằm mục đích kiếm lời. Tư bản di chuyển gọi là vốn đầu tư.  
  Hình thức của vốn đầu tư: 

 - Vốn bằng tiền: ngoại tệ mạnh, nội tệ… 
 - Tài sản hữu hình: tư liệu sản xuất, nhà xưởng, hàng hóa, tài nguyên… 
 - Tài sản vô hình: nhãn hiệu, sức lao động, bí quyết công nghệ v à sản xuất, bằng phát 
minh, biểu tượng, uy tín hàng hóa, tri thức về quản lý… 
 - Các phương tiện đầu tư đặc biệt khác: cổ phiếu, vàng bạc, đá quý… 
 Trong các hình thức của VĐT kể tr ên thì tài sản hữu hình đóng vai trò quan trọng. Ví 
dụ như bí quyết SX-KD là những tri thức, kinh nghiệm đúc rút trong quá trình SX-KD 
(SX bia…). 
 b.   Đặc trưng của đầu tư quốc tế 
 Chủ sở hữu đầu tư là người nước ngoài 
 Các yếu tố đầu tư di chuyển ra khỏi biên giới  
 Vốn đầu tư được tính bằng ngoại tệ 
 5.1.2 Nguyên nhân thúc đẩy đầu tư quốc tế 

 Mục đích của các nhà đầu tư  quốc tế là tìm kiếm môi trường đầu tư an toàn và hấp 
dẫn nhằm thu lợi nhuận cao. Do vậy, xét một cách cụ thể, đầu t ư quốc tế bắt nguồn từ những 
nguyên nhân sau đây: 

 a. Sự phát triển của xu thế toàn cầu hoá 

 - Toàn cầu hoá là quá trình hình thành thị trường thế giới thống nhất, hệ thống tài 
chính - tín dụng toàn cầu, mở rộng giao lưu kinh tế, khoa học - công nghệ giữa các nước và 
giải quyết các vấn đề về chính trị xã hội trên phạm vi toàn thế giới. 

 - Quá trình toàn cầu hoá có tác dụng tạo điều kiện cho các n ền kinh tế hỗ trợ, bổ sung 
cho nhau nhằm mục tiêu thúc đẩy trao đổi hàng hoá, dịch vụ, vốn và lao động. 

 b. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học -  công nghệ 
 - Cuộc cách mạng khoa học- công nghệ phát triển mạnh đã làm cho khối lượng lợi 

nhuận siêu ngạch thu được từ các ngành điện tử, bán dẫn, công nghệ sinh học.. đ ã tạo ra sức 
hấp dẫn lớn đối với dòng đầu tư quốc tế. 



 - Khoa học công nghệ phát triển n ên quá trình lão hoá hay vòng đời của sản phẩm trở 
nên ngắn hơn, chuyển dần đi đến chế biến sản  phẩm tinh chế, xây dựng lại thời điểm thế hệ 
thiết bị, máy móc một cách nhanh chóng.  

 c. Nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở những nước 
đang phát triển 

 Do nền kinh tế các nước phát triển không đồng đều giữa các n ước đã tạo nên sự khác 
nhau giữa nhu cầu và khả năng tích lũy về vốn. Do vậy, có nước này thừa vốn, nước kia lại 
thiếu vốn(trao đổi vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu. 

 Đối với các nước đang phát triển 
 - Nhu cầu vốn để hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, xây dựng các công trình phục vụ phát 

triển kinh tế. 
 - Nhu cầu vốn để tiến hành công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa. 
 Trong lúc đó, do n ền kinh tế chậm phát triển nên tỷ lệ dành cho tích luỹ chiếm trong 

tổng thu nhập thấp cho nên các nước đang phát triển tiếp nhận đầu tư từ bên ngoài để phục vụ 
cho phát triển kinh tế. 

 d. Ưu thế của các công ty đa quốc gia 
 Các công ty đa quốc gia có những ưu thế riêng mà các đối thủ ở các địa phương không 

có được. Các ưu thế này tập trung ở các phương pháp quản lý và công nghệ tiên tiến. Do đó, 
các công ty đa quốc gia tiến hành đầu tư ra nước ngoài để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.  

 Căn cứ vào tính chất sử dụng của tư bản thì đầu tư quốc tế được chia làm hai hình 
thức: đầu tư trực tiếp  và đầu tư gián tiếp. 

 5.2 ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) 
 5.2.1 Đầu tư trực tiếp của các tổ chức kinh tế 
 5.2.1.1 Khái niệm, đặc điểm  của đầu tư trực tiếp nước ngoài 
 a. Khái niệm 
 Đầu tư quốc tế trực tiếp là loại hình trao đổi vốn quốc tế trong đó chủ đầu tư bỏ vốn 

đầu tư và trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sử dụng vốn.   
 Bản chất của đầu tư trực tiếp là sự di chuyển một khối lượng của nguồn vốn kinh 

doanh dài hạn giữa các quốc gia nhằm thu được lợi nhuận cao hơn đầu tư trong nước.  
 Sự di chuyển một khối lượng các nguồn vốn kinh doanh từ quốc gia này sang quốc gia 

khác được tiến hành thông qua sự hoạt động của các công ty đa quốc gia và sự quốc tế hoá 
của các doanh nghiệp. 

 b. Đặc điểm: 5 đặc điểm 
 - Trong thời gian đầu tư, quyền sở hữu và quyền sử dụng vốn gắn liền với chủ đầu tư. 
 - Chủ đầu tư nước ngoài phải đóng góp một số vốn đủ tối thiểu tuỳ theo luật đầu tư 

nước ngoài của nước chủ nhà. 
 Ví dụ: ở Việt Nam tối thiểu là 30%. 
 - Thực hiện thông qua việc xây dựng mới doanh nghiệp, mua toàn bộ hay từng phần 

doanh nghiệp đang hoạt động hoặc mua cổ phần để thôn tính, sáp nhập doanh nghiệp với 
nhau.  

 - Vốn đầu tư trực tiếp bao gồm: vốn đầu tư ban đầu, vốn vay và thuê tài sản. 
 - Bên tiếp nhận đầu tư thu hút được nhiều vốn nước ngoài do hình thức này chỉ quy 

định mức góp vốn tối thiểu. 
 5.2.1.2 Định hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài 
 a. Đầu tư định hướng thị trường 



 Là hình thức đầu t ư nhằm mở rộng thị tr ường tiêu thụ sản phẩm của công ty mẹ sang 
các nước sở tại. Đây là chiến lược bành trướng thị trường của công ty đa quốc gia để vượt 
qua hàng rào bảo hộ của các nước sở tại và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.   

 b. Đầu tư định hướng chi phí 
 Là hình thức đầu tư ở nước ngoài nhằm giảm chi phí sản xuất thông qua việc tận dụng 

lao động và nguồn tài nguyên rẻ của nước chủ nhà nhằm tăng sức cạnh tranh của hàng hoá và 
làm tăng tỷ suất lợi nhuận.  

 c. Đầu tư định hướng nguồn nguyên liệu  
  Theo hình thức này, các cơ sở đầu tư ở nước ngoài là một bộ phận cấu thành trong dây 
chuyền sản xuất kinh doanh của công ty mẹ, có trách nhiệm khai thác nguồn nguyên liệu tại 
chỗ của nước sở tại cung cấp cho công ty mẹ để công ty mẹ tiếp tục chế biến ho àn chỉnh sản 
phẩm.  
  5.2.1.3 Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài 
  Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI - Foreign Direct Investment) mang lại những lợi ích 
rất to lớn đối với cả hai phía: Chủ đầu tư và nước nhận đầu tư. 
  Đối với các nước xuất khẩu FDI (nước đầu tư) 
  - FDI giúp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 
  - FDI giúp công ty nước ngoài giảm được chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm 
  - Giúp chủ đầu tư nước ngoài đổi mới  cơ cấu sản xuất, áp dụng công nghệ mới và 
nâng cao năng lực cạnh tranh.  
  - Giúp chủ đầu tư tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên vật liệu ổn định.  1.3.2 Đối 
với các nước nhận vốn đầu tư 
  Đối với các nước nhận vốn đầu tư 
  a. Đối với nước phát triển 
  - Giải quyết khó khăn về mặt kinh tế- xã hội. 
  - Tạo điều kiện đổi mới cơ cấu sản xuất, hiện đại hoá máy móc thiết bị. 
  - Góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế, mở rộng nguồn thu cho chính phủ để cải 
thiện tình hình bội chi ngân sách. 
  - Tạo ra mối liên hệ  mật thiết giữa các quốc gia. 
  b. Đối với nước nhận vốn đầu tư là các nước đang phát triển 
  - Khắc phục tình trạng thiếu vốn 
  - Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc thu hút thêm lao động, tạo ra công ăn 
việc làm, thúc đẩy người dân nâng cao trình độ quản lý.  
  - Mở cửa thị trường hàng hoá quốc tế, có tác động quan trọng đến xuất nhập khẩu và 
cán cân thanh toán. 
  - Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các nước theo định hướng hợp lý.  
  - Bổ sung một nguồn thu quan trọng cho ngân sách của các quốc gia.   
  Mặt trái của FDI đối với nước nhận đầu tư 
  - Tình trạng nhập khẩu máy móc công nghệ lạc hậu 
  - Tạo ra sự bất lợi của các doanh nghiệp trong nước trong quá trình cạnh tranh. 
  - Tình trạng lãng phí vốn nếu không có quy hoạch cụ thể. 
  - Khó chủ động trong việc bố trí cơ cấu đầu tư. 
  5.2.1.4 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 
  Xét theo tính chất sở hữu (Tỷ lệ sở hữu của nước ngoài trong các dự án đầu tư) FDI có 
các hình thức sau: 
  *  Hợp đồng hợp tác kinh doanh 



  Hợp đồng hợp tác kinh doanh là văn bản được ký kết giữa hai hay nhiều bên, quy định 
trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên để tiến hành đầu tư kinh doanh ở 
nước chủ nhà mà không thành lập pháp nhân. 
  -  Đặc điểm 
  + Các bên cùng nhau hợp tác kinh doanh trên cơ sở phân định trách nhiệm, quyền lợi 
và nghĩa vụ. 
  + Không thành lập pháp nhân mới. 
  +Thời hạn của hợp đồng do hai bên thoả thuận. 
  +Vốn kinh doanh không nhất thiết phải được đề cập đến trong văn bản này. 
  * Doanh nghiệp liên doanh 
  - Khái niệm: Là doanh nghiệp được thành lập tại nước chủ nhà trên cơ sở hợp đồng 
liên doanh ký giữa bên hoặc các bên nước chủ nhà với bên hoặc các bên nước ngoài để đầu tư 
kinh doanh tại nước chủ nhà. 
  - Đặc điểm 
  + Được thành lập dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn. 
  + Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp của m ình vào vốn 
pháp định. Chia lợi nhuận và chịu rủi ro theo tỷ lệ vốn góp. 
  + Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp liên doanh do pháp luật của mỗi nước quy 
định. 
  * Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 
  - Khái niệm: Là doanh nghiệp do chủ đầu t ư nước ngoài đầu tư 100% vốn tại nước sở 
tại, thuộc sở hữu của nh à đầu tư nước ngoài, do nhà đ ầu tư nước ngoài tự thành lập tại nước 
chủ nhà, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. 
  - Đặc điểm 
  +Được thành lập dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn. 
  + Sở hữu hoàn toàn của nước ngoài. 
  + Chủ đầu tư nước ngoài tự quản lý và tự chịu về kết quả kinh doanh. 
  * BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao) 
  Là văn bản ký kết giữa các nh à đầu tư nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền ở nước 
chủ nhà để đầu tư xây dựng, mở rộng nâng cấp, khai thác công trình kết cấu hạ tầng trong một 
thời gian nhất định sau đó sẽ chuyển giao không bồi hoàn toàn bộ công trình cho nước chủ 
nhà. 
  - Đặc điểm 
  + Cơ sở pháp lý là hợp đồng. 
  + Vốn đầu tư của nước ngoài. 
  + Hoạt động dưới hình thức liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài. 
  + Chuyển giao không bồi hoàn cho Việt Nam. 
  + Đối tượng hợp đồng  là các công trình cơ sở hạ tầng 
  5.2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến dòng FDI 
  a. Xu hướng vận động của vốn FDI     
  Dòng vốn FDI trên thế giới ngày càng gia tăng và chịu sự chi phối chủ yếu của các n -
ước công nghiệp phát triển. Nguyên nhân là do cu ộc cách mạnh khoa học kỹ thuật phát triển 
một cách nhanh chóng dẫn đến làm xuất hiện nhiều ngành nghề mới dẫn đến đ òi hỏi phải có 
sự hợp tác giữa các quốc gia. Môi tr ường các quốc gia phát triển rất ổn định, hấp dẫn  và an 
toàn.  
  b. Có sự thay đổi sâu sắc trong lĩnh vực đầu tư trên thế giới  
  Trước đây, động cơ truyền thống của FDI là chạy theo lao động rẻ để thu hút được 
nhiều lợi nhuận. Nhưng ngày nay, l ĩnh vực đầu tư trực tiếp cũng thay đổi cùng với sự chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế trên thế giới nghiêng về xu thế phát triển kinh tế dịch vụ nh ư: ngành viễn 



thông, điện lực, giao thông vận tải, thuỷ lợi...mà chủ yếu tập trung vào thương mại và tài 
chính và những ngành kỹ thuật mới như: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học. 
  c. Chiến lược đầu tư phát triển của các công ty đa quốc gia 
  Công ty đa quốc gia là các công ty mà lĩnh vực hoạt động của nó v ượt ra khỏi khuôn 
khổ của một quốc gia để mở rộng hoạt động ở các quốc gia khác trên thế giới. 
  d. Môi trường đầu tư và khả năng cạnh tranh thu hút FDI của các n ước tiếp nhận đầu 
tư 
  Môi trường đầu tư của nước ngoài là tổng hoà các yếu tố kinh tế, chính trị, x ã hội có 
liên quan tác động đến hoạt động đầu tư và đảm bảo khả năng sinh lời của vốn đầu tư nước 
ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài đánh giá môi trường đầu tư của một quốc gia không chỉ về mặt 
chất lượng sức lao động, sự sắp đặt của vốn xã hội, yếu tố văn hoá dân tộc mà còn cả về độ an 
toàn và sự ổn định về chính trị. 
  5.2.2 Quy trình thực hiện đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế 

  Để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài hay tiếp nhận đầu tư trực tiếp của nước ngoài, các tổ 
chức kinh tế cần tiến hành các phân tích sau: 

  5.2.2.1. Đánh giá môi trường đầu tư 

  (1) Yếu tố chính trị 

  - Bao gồm thể chế, chế độ của nhà nước, tình hình đối ngoại, đối nội của nước nhận 
đầu tư và các văn bản pháp lý gồm: văn bản về quy định các chế độ liên quan trực tiếp, gián 
tiếp đến FDI, luật thuế… 
  - Ví dụ: Các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến tỷ giá. Nếu chính trị  biến động( Tỷ 
giá không ổn định ( ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. 
  (2) Yếu tố văn hóa, xã hội 
  - Bao gồm: cách thức suy nghĩ, phong tục tập quán, giá trị nhân sinh  quan, kỷ luật lao 
động…        
  Yếu tố này ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của nh à đầu tư. Nếu không quan 
tâm nghiên cứu thì việc đầu tư sẽ không có hiệu quả và có tác dụng phản. 
  (3) Môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp 
  (4) Chính sách thuế ở nước sở tại 
  5.2.2.2 Xây dựng dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 
  a. Những căn cứ để nghiên cứu sự cần thiết phải đầu tư dự án 
  + Căn cứ pháp lý  
  Dự án đầu t ư không được trái với những quy định hiện hành. Dự án không thuộc các 
danh mục lĩnh vực mà Nhà nước cấm đầu tư hoặc tạm ngừng cấp giấy phép đầu tư.  
  + Căn cứ vào nguồn gốc tài liệu sử dụng. 
  + Căn cứ vào sự phân tích các kết quả điều tra c ơ bản về thiên nhiên, tài nguyên, kinh 
tế-xã hội. 
  + Căn cứ vào chính sách kinh t ế- xã hội liên quan đến sự phát triển kinh tế ngành nhờ 
đó xác định các ngành cần đầu tư. 
  + Căn cứ vào quy hoạch, định mức phát triển kinh tiền tệ của từng ngành, từng địa 
phương. 
  + Căn cứ vào kết quả phân tích thị trường 
  b. Lựa chọn hình thức đầu tư, công suất đầu tư 
  + Lựa chọn phương thức đầu tư 



  Phân tích tỷ mĩ các điều kiện cụ thể để quyết định đầu tư mới hay đầu tư theo chiều 
sâu. 
  + Hình thức đầu tư 
  Căn cứ vào nước sở tại, khả năng tự có và xu hướng phát triển của từng ngành nghề. 
Từ đó lựa chọn hình thức liên doanh, 100% vốn nước ngoài, công ty cổ phần… 
  + Xác định công suất đầu tư của dự án và dự trù mức sản xuất: Cần phải xác định các 
loại công suất sau đây: công suất lý thuyết, công suất thiết kế, công suất thực tế v à công suất 
tối thiểu. 
  - Phân tích để lựa chọn công suất thích hợp, công suất tối ưu. 

  c. Xây dựng chương trình sản xuất, nghiên cứu yếu tố đầu vào và giải pháp đảm bảo 
sản xuất:  

  d. Các phương án về khu vực địa điểm và địa điểm cụ thể 

  Cần phải lựa chọn các khui vực và địa điểm cụ thể có thể đặt dự án. Để lựa chọn đ ược 
địa điểm đặt dự án, cần dựa vào việc phân tích tính khả thi của địa điểm. 
  e. Công nghệ, kỹ thuật 
  - Công nghệ 
  +Các phương án lựa chọn công nghệ sản xuất chủ yếu. 
  + Chuyển giao công nghệ. 
  +Vấn đề môi trường liên quan đến công nghệ (khả năng, mức độ gây ô nhiễm hoặc 
làm biến đổi môi trường, hậu quả…) 
  - Thiết bị 
  +Danh mục lựa chọn thiết bị.      
  +Phương án lựa chọn thiết bị: sản phẩm chính, phụ, hỗ trợ các phương tiện khác, phụ 
tùng thay thế… 
  Khi lựa chọn thiết bị, phổ biến có hai cách cung cấp máy móc thiết bị sau: 
   Cung cấp thiết bị đồng bộ 
   Cung cấp thiết bị lẻ 
  +Các phương án mua sắm thiết bị, so sánh lựa chọn. 
  g. Xây dựng và tổ chức thi công 
   Xây dựng: Phương án bố trí mặt bằng, ph ương án lựa chọn;xác định tuiêu chuẩn cấp 
công trình; giải pháp kiến trúc; phương án kết cấu của hạng mục công trình; khối lượng các 
hạng mục công trình… 
   - Tổ chức thi công, xây lắp: điều kiện tổ chức, lựa chọn giải pháp thi công, phương án 
tiến độ xây lắp. 
   h. Tổ chức quản lý, bố trí lao động 
    Sơ đồ tổ chức quản lý: phải thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ của mỗi bộ phận cần có để 
đảm bảo cho cơ sở sản xuất có hiệu quả, phù hợp với công nghệ đã lựa chọn. 
  Nhân lực: nhu cầu nhân lực theo từng thời kỳ huy động. 
  Chi phí: chi phí quản lý, đào tạo, phân xưởng, hành chính, nhân công.  
  i. Phân tích tài chính và kinh tế-xã hội 
  - Phân tích tài chính 
  + Xác định nhu cầu vốn đầu tư theo thành phần vốn.  
  + Các biểu tính toán 
  Chú ý: Tỷ suất chiết khấu cao hơn của các dự án FDI phản ánh một mức độ lợi nhuận 
cao đi kèm theo là những ưu đãi của nơi nhận đầu tư đối với các dự án FDI v à những biến cố 



có thể xảy ra trong quá trình như: rủi ro tỷ giá hối đoái, lãi suất, môi trường kinh tế - chính 
trị… 
  - Phân tích kinh tế-xã hội 
  + Giá trị sản phẩm hàng hóa gia tăng. 
  + Tính đa dạng hóa sản xuất của nền kinh tế. 
  + Việc làm và thu nhập của người lao động. 
  + Đóng góp vào ngân sách nhà nước. 
  k. Kết luận 
  5.2.2.3  Triển khai dự án đầu tư 
  Đây là giai đoạn thực hiện phương án đã lựa chọn và đưa dự án vào thực tiễn. Việc 
triển khai thường tiến hành theo trình tự sau: 
  a. Chuẩn bị thực hiện đầu tư 
  Khảo sát thiết kế, lập dự toán. 
  Đặt mua thiết bị công nghệ. 
  Tổ chức đấu thầu. 
  Giải phóng mặt bằng. 
  Chuẩn bị xây lắp. 
  b. Thực hiện đầu tư 
  Thi công công trình chính, công trình phụ. 
  Lắp đặt thiết bị chính, phụ. 
  Tiến hành chạy thử. 
  Nghiệm thu bàn giao để đưa vào khai thác. 
  Bảo hành công trình. 
  c. Sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm tạo ra sản phẩm để thu lợi nhuận. 
  d. Đánh giá dự án đầu tư 
  Mục đích: Đánh giá dự án FDI nhằm rút ra kết luận cần thiết dự  án khả thi hay không 
khả thi. 
  Cách thức: So sánh với những chỉ tiêu được đưa ra trong dự án khả thi ( tìm ra nguyên 
nhân điều chỉnh kịp thời.  
 5.3 ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIÁN TIẾP 
 5.3.1 Khái niệm, đặc điểm và các hình thức của đầu tư  quốc tế gián tiếp 
 a. Khái niệm 
  Đầu tư quốc tế gián tiếp là một loại hình trao đổi vốn quốc tế trong đó chủ đầu tư nước 
ngoài bỏ vốn đầu tư nhưng không trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động sử dụng vốn. 
 b. Đặc điểm của đầu tư quốc tế gián tiếp 
  - Trong thời gian đầu tư, quyền sở hữu và quyền sử dụng vốn tách rời ở hai chủ thể. 
  - Chủ đầu tư nước ngoài bị khống chế bởi mức độ góp vốn theo Luật đầu t ư của nước 
sở tại. Ví dụ theo luật đầu t ư của Mỹ mức góp vốn của chủ đầu t ư nước ngoài phải < 10%. ở 
Việt Nam <30%, ở nước khác <20%… 
  - Bên đầu tư có thu nhập ổn định thông qua lãi suất cố định của số tiền cho vay, hạn 
chế được các rủi ro khi đầu tư vốn.  
  - Bên nhận đầu tư hoàn toàn chủ động sử dụng vốn đầu tư theo mục đích của mình, 
hiệu quả sử dụng vốn phụ thuộc vào trình độ quản lý vốn ở nơi tiếp nhận đầu tư.  
  c. Hình thức của đầu tư gián tiếp của các tổ chức kinh tế 
                         + Đầu tư chứng khoán. 
                         +Tín dụng quốc tế.   
 5.3.2 Đầu tư quốc tế gián tiếp thông qua đầu tư chứng khoán 



 - Khái niệm: Là hình thức đầu tư quốc tế trong đó chủ đầu tư nước ngoài thực hiện 
đầu tư bằng hình thức mua cổ phiếu, trái phiếu của các công ty ở nước ngoài ở một mức 
khống chế nhất định để thu lợi nhuận m à không tham gia điều hành trực tiếp đối tượng mà họ 
bỏ vốn đầu tư. 
 - Đặc điểm  
 + Phạm vi đầu tư có giới hạn. 
 + Số lượng chứng khoán công ty nước ngoài được mua bị khống chế ở một mức độ 
nhất định. 
 + Người phát hành chứng khoán có quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh. 
 + Chủ đầu tư nước ngoài thu lợi nhuận dưới hình thức lợi tức chứng khoán. 
 + Công ty nhận vốn sử dụng theo yêu cầu của mình. 
 - Thực hiện đầu tư chứng khoán (Với tư cách là nhà đầu tư chứng khoán) 
 Là việc các tổ chức kinh tế mua chứng khoán của các công ty nước ngoài phát hành 
trên thị trường tài chính quốc tế. 
 Đo lường tổng lợi tức từ đầu tư chứng khoán. 
 + Đối với trái phiếu: Tỷ suất lợi nhuận đầu tư trái phiếu 
  
 
 
 
  Trong đó: Rb: Tỷ suất lợi nhuận đầu tư  trái phiếu 
   Pt: Giá trái phiếu theo bản tệ tại thời điểm bán 

   Po: Giá trái phiếu theo bản tệ tại thời điểm mua 
   Ilc: Thu nhập về lợi tức của trái phiếu bằng bản tệ (Khoản lãi coupon 

cố định) 
   g: Phần trăm biến động giữa giá ngoại tệ và bản tệ 
 + Đối với cổ phiếu:  

 Thu nhập khi đầu tư vào cổ phiếu bao gồm hai bộ phận đó là: Cổ tức và mức tăng 
(giảm) giá cổ phiếu trên thị trường. Công thức xác định tỷ suất đầu tư vào cổ phiếu: 
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 Trong đó: 
   Rs: Tỷ suất lợi nhuận đầu tư bằng cổ phiếu 
   Pt: Giá cổ phiếu theo bản tệ tại thời điểm bán 
   Po: Giá cổ phiếu theo bản tệ tại thời điểm mua 
   DIV: Lợi tức một cổ phần (Thu nhập cổ tức) 
   g: Tỷ lệ phần trăm biến động giữa giá ngoại tệ và bản tệ 
 - Sử dụng đầu tư chứng khoán (Xét ở góc độ nhà phát hành chứng khoán) 
 Các doanh nghiệp ở nước sở tại có thể phát h ành cổ phiếu trên thị trường vốn quốc tế 
để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Khi đã huy động được thì các doanh nghiệp chủ động sử 
dụng nguồn vốn này sao cho có hiệu quả nhất theo pháp luật hiện hành. 
 Là hình thức đầu tư quốc tế trong đó chủ đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư bằng 
hình thức mua cổ phiếu, TK hoặc chứng khoán có giá của các công ty ở nước ngoài ở một 
mức khống chế nhất định để thu lợi nhuận mà không tham gia điều hành trực tiếp đối tượng 
mà họ bỏ vốn đầu tư. 
 5.3.3 Đầu tư quốc tế gián tiếp của các tổ chức kinh tế qua tín dụng quốc tế 
 Tín dụng quốc tế là hình thức đầu tư quốc tế mà các tổ chức kinh tế cho vay vốn và 
thu lợi nhuận thông qua lãi suất tiền vay. 
 - Đặc điểm. 

Rb = 
(Pt + Ilc)(1+g) – Po 

Po * 100% 



 + Đối tượng vay vốn là các doanh nghiệp ở nước ngoài. 
 + Các tổ chức quốc tế cung cấp vốn phải nghiên cứu tính khả thi của dự án, có yêu cầu 
về bảo lãnh hoặc thế chấp các khoản vay. 
 + Doanh nghiệp vay vốn được toàn quyền sử dụng khoản vay đầu tư. 
 + Chủ đầu tư nước ngoài thu lợi nhuận thông qua lãi suất ngân hàng cố định theo khế 
ước vay. 
 + Đối tượng vay vốn là các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh, có t ư cách pháp 
nhân, tuy nhiên bị ràng buộc bởi thế chấp và bảo lãnh. 
 + Hình thức này có độ rủi ro lớn, đặc biệt trong tr ường hợp doanh nghiệp đi vay kinh 
doanh thua lỗ hoặc lâm vào tình trạng phá sản. 
 - Thực hiện tín dụng quốc tế 
 Hoạt động tín dụng quốc tế có thể diễn ra giữa các doanh nghiệp kinh doanh độc lập 
hoặc giữa công ty mẹ ở chính quốc với các chi nhánh ở nước ngoài. 
 Cách xác định lãi suất tiền vay 
 + Lãi suất đối với các khoản tiền vay là lãi suất thỏa thuận trên cơ sở thương lượng 
giữa doanh nghiệp đi vay và doanh nghiệp cho vay. 
 + Côngthức xác định lãi suất: 

   
 
 
 Ví dụ: DN H vay DN Z nước ngoài 100.000 USD với lãi suất 10%/năm. 
 (Nếu lãi suất được trả vào ngày đáo hạn cùng với vốn gốc thì cuối năm DN H phải trả 

110.000 USD cho DN Z. Lãi suất vay thực tế của DN H là: 
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 (Lãi suất vay thực tế =lãi suất vay vốn danh nghĩa) 
 (Nếu nợ vay tính bằng phương pháp chiết khấu, DN H chỉ nhận được  
 100 .00 - (10%*100.000) = 90.000USD. 
 Khi đến hạn trả nợ, DN H phải trả DN Z 100.000 USD. Lãi suất thực tế sẽ là: 
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 - Sử dụng tín dụng quốc tế (Đứng trên góc độ người đi vay) 
 + Sử dụng tín dụng quốc tế là việc các doanh nghịêp sử dụng hình thức vay nợ ngắn 

hạn, trung hạn hoặc dài hạn để đáp ứng nhu cầu về vốn kinh doanh, bù đắp các khoản chi ở 
nước ngoài bằng ngoại tệ.  

 + Chi phí thực tế của việc vay vốn ngoại tệ của doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào 
lãi suất vay mà còn phụ thuộc vào sự thay đổi của giá trị tiền tệ đ ược vay trong suốt thời gian 
vay nợ. 

 Một doanh nghiệp sẽ có lợi hơn nếu trong thời gian sử dụng vốn vay, giá của loại 
ngoại tệ vay giảm. Ngược lại, doanh nghiệp sẽ gặp bất lợi nếu giá ngoại tệ của vốn vay tăng 
lên. 

 5.3.4 Tác động của đầu tư quốc tế gián tiếp 
 a. Ưu điểm 
 - Khi có sự cố kinh doanh xảy ra đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì 

chủ đầu tư ít bị thiệt hại vì vốn đầu tư được phân tán. 
 - Bên tiếp nhận vốn đầu tư hoàn toàn chủ động quản lý vốn kinh doanh theo ý mình 

một cách tập trung. 
 - Khi tình hình tài chính tiền tệ, chính trị của nước tiếp nhận đầu tư bất ổn định thì nhà 

đầu tư có thể dễ dàng bán hoặc chuyển nhượng hơn so với hình thức FDI. 

Lãi suất thực tế =  
Số tiền lãi nhận được hàng năm 

Số tiền cho vay 



 - Mở rộng khả năng thu hút vốn từ các chủ đầu t ư có số vốn nhỏ từ mọi nguồn của thế 
giới. 

 b. Những hạn chế của hình thức đầu tư gián tiếp 
 - Hạn chế khả năng thu hút vốn của từng chủ đầu t ư nước ngoài vì bị khống chế mức 

độ góp vốn tối đa của từng chủ đầu tư. 
 - Hạn chế khả năng tiếp thu kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến của 

các chủ đầu tư nước ngoài. 
 - Chủ đầu tư nước ngoài ít thích hình thức đầu t ư gián tiếp bởi vì họ không được trực 

tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà họ bỏ vốn đầu tư.  
 5.4 TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA  
 5.4.1 Sự ra đời và đặc điểm của công ty đa quốc gia 
 - Trong điều kiện quốc tế hóa đời sống kinh tế như hiện nay, khó có thể có một quốc 

gia nào tồn tại trong tình trạng tự cấp tự túc. Do vậy, các quốc gia luôn tồn tại và phát triển 
trong sự giao lưu và hội nhập kinh tế với nước ngoài. 

 - Trong l ịch sử, việc trao đổi mua bán hàng hóa diễn ra rất sớm giữa các quốc gia và 
giữa các vùng lãnh thổ thúc đẩy các nền kinh tế phát triển. Vào những năm 50 của thế kỷ XX, 
hoạt động kinh doanh quốc tế mới có sự thay đổi có tính cách mạng sâu sắc với sự ra đời và 
phát triển của các công ty đa quốc gia.  

 - Công ty đa quốc gia là những công ty hay doanh nghiệp mà việc sở hữu, điều h ành, 
quản lý bởi doanh nghiệp có nhiều thành viên của nhiều quốc gia tham gia. 

 Hình thức tồn tại: Thông thường nó bao gồm một công ty mẹ đặt c ơ sở ở chính quốc 
và một số công ty con (chi nhánh) được đặt ở nước ngoài. 

 - Đặc trưng của các công ty đa quốc gia 
 +Thực hiện tổ chức sản xuất và tiêu thụ hàng hóa trên phạm vi toàn cầu. 
 +Các công ty đa quốc gia là các doanh nghiệp có quy mô lớn, nắm trong tay một 

lượng tài sản khổng lồ.  
 +Nguồn gốc của các công ty xuyên quốc gia là từ các nước công nghiệp phát triển v à 

việc sở hữu đầu tư trực tiếp nước ngoài là chủ yếu.  
 +Các công ty xuyên qu ốc gia có hệ thống các chi nhánh đ ược phân bố rộng khắp trên 

thế giới. 
 +Sản phẩm được sản xuất từ các công ty xuyên quốc gia rất đa dạng và phong phú. 
 +Cơ cấu tổ chức gồm hai bộ phận cơ bản: 
 Công ty mẹ (công ty gốc) phản ánh nguồn gốc (quốc tịch) của công ty. 
 Chi nhánh (công ty con) ở chính quốc hoặc ở quốc gia khác nhau gồm có hai loại: chi 

nhánh và công ty con độc lập (công ty mẹ nắm cổ phần quyết định). 
 5.4.2 Vai trò của công ty đa quốc gia 
 a. Lợi thế của công ty đa quốc gia (MNCs) 
 Hai đặc điểm đặc trưng của MNCs là quy mô lớn và hoạt động trên khắp thế giới, 

nhưng vẫn nằm trong sự kiểm soát của công ty mẹ. 
 - Quy mô lớn đem lại các quyền lực kinh tế to lớn cho các MNCs.  
 Các công ty có xu hướng hoạt động trên các thị trường sp có một ít người bán và 

người mua do đó tạo cho họ khả năng khống chế giá cả v à lợi nhuận, hạn chế sự tham gia vào 
cạnh tranh trong tương lai bằng ưu thế về công nghệ mới, kỹ năng đặc biệt… 

 - Mạng lưới sản xuất và phân phối toàn cầu. 
 Lợi thế này có được thông qua các liên kết ngang và dọc. Hầu hết các MNCs có thể 

nắm chắc chắn việc cung cấp nguyên liệu và các sản phẩm trung gian từ nước ngoài, khắc 
phục khuyết điểm thường thấy ở thị trường nước ngoài.  



 - Lợi thế so sánh của MNC dựa trên hệ thống cơ cấu tổ chức SX, tài chính, nghiên cứu 
và phát triển, thu thập thông tin thị trường 

 +Về cơ cấu SX: Các sp không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao thư ờng có thể SX tại 
các quốc gia có chi phí thấp hoặc có thể thuê các nơi khác lắp ráp. 

 +Về thu thập thông tin thị tr ường: Các công ty con có thể thu thập thông tin khắp nơi 
trên thế giới về cho công ty mẹ giúp cho ước lượng, tạo điều kiện thuận lợi để thay đổi giá cả 
sản phẩm, có kế hoạch sản xuất cụ thể đáp ứng thị hiếu tiêu dùng. 

 + Có điều kiện thuận lợi trong việc điều khiển và thay đổi môi trường đầu tư cho thích 
hợp. MNC thường đi thăm d ò thực tế ở các nước có giá lao động thấp, th ường các nước này 
khuyến khích đầu tư nước ngoài bằng ưu đãi về thuế suất v à quyền lợi khác. Các công ty có 
điều kiện thuận lợi thu được nhiều lợi ích hơn các công ty địa phương. 

 b. Những bất lợi của MNCs 
 * Đối với nước chủ nhà  
 - Giảm việc làm trong nước. Một số công việc trong nước bị mất lợi thế so sánh vì ở 

nước ngoài giá nhân công rẻ hơn.  
 - Kỹ thuật tiên tiến của nước chủ nhà có thể bị hao mòn, do xuất khẩu công nghệ qua 

các chi nhánh, các DN ở nước ngoài để tối đa hóa lợi nhuận.  
 - MNC thường chuyển các hoạt động sang các quốc gia có thuế quan thấp hơn, các 

MNC sẽ nộp thuế ít hơn. 
 - Việc gia tăng MNC trên thị trường quốc tế có thể phá vỡ chính sách tiền tệ trong 

nước.  
 * Đối với nước sở tại 
 - Nước sở tại chịu sự thống trị của các công ty đa quốc gia nếu như có nhiều công ty 

này hoạt động.  
 - Có ảnh hưởng mạnh đến nước tiếp nhận trên nhiều mặt như tài chính và th ị hiếu tiêu 

dùng… 
 - Các MNCs có thể thu hút các nhà quản lý và chuyên gia giỏi của nước sở tại. 
 - Các MNC có th ể bòn rút từ nước sở tại nhiều lợi nhuận thông qua các khoản ưu đãi 

và miễn giảm.  
 Tóm lại: Sự hoạt động của các MNC đã tác động nhiều mặt, cả tích cực và tiêu cực 

đến nền kinh tế nước chủ nhà và nước sở tại. 
 5.4.3 Nguồn vốn của các công ty đa quốc gia 
 Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của công ty đa quốc gia bao gồm hai nguồn chính đó 

là: nguồn tài trợ bên trong và nguồn tài trợ bên ngoài. 
 a. Nguồn tài trợ bên trong của công ty đa quốc gia 
 Trước khi một công ty đa quốc gia mẹ hay công ty con cần t ìm nguồn tài trợ ngắn hạn 

từ bên ngoài, các công ty này cần kiểm tra tình trạng nguồn vốn nhàn rỗi của các công ty con. 
 Bao gồm 
 Nguồn vốn tái đầu tư từ lợi nhuận của các công ty mẹ ở chính quốc. 

        Nguồn vốn tái đầu tư từ lợi nhuận của các công ty con. 
 - Công ty mẹ có thể huy động nguồn vốn tạm thời của các công ty con ở trong nước. 
 - Công ty mẹ có thể thựuc hi ện vay vốn từ các công ty con ở nước ngoài trong trường 
hợp thu nhập từ các công ty con ở trong nước không có sẵn. 
 - Công ty mẹ tăng lượng hàng hóa cung cấp cho các công ty con để ho àn trả cho  các 
khoản tài trợ của công ty con đã cung cấp cho công ty mẹ. 
 b. Nguồn tài trợ bên ngoài 
 Khi một công ty đa quốc gia mẹ hay con quyết định vay vốn ngắn hạn, vay ở các công 
ty con hay vay bên ngoài (ngân hàng thương mại hay tổ chức tài chính khác) công ty cần xem 
xét nên vay loại tiền tệ nào: nội tệ hay ngoại tệ. 



 Các công ty vay ngoại tệ do những nguyên nhân sau: 
 + Bù đắp lại các khoản vay ở nước ngoài (Tài trợ ngoại tệ để cân bằng khoản thu 
ngoại tệ). 
 Những công ty lớn có thể vay vốn bằng ngoại tệ để b ù đắp lại thông qua những khoản 
thu bằng loại ngoại tệ đó. 
 + Giảm thấp chi phí 
 Do lãi suất đối với những loại ngoại tệ đó có thể hấp dẫn h ơn lãi suất vay bằng nội tệ. 
Ngay cả khi công ty không có các khoản thu để bù đắp các khoản vay ngoại tệ. 
 5.4.4 Chu chuyển vốn của các công ty đa quốc gia 
 a. Chu chuyển vốn của các công ty đa quốc gia thông qua chuyển giá hàng hóa, dịch 
vụ 
 Việc định giá cả hàng hóa, d ịch vụ được mua bán giữa các công ty thành viên là hình 
thức quan trọng để MNC thực hiện việc chu chuyển vốn trong toàn bộ hệ thống sao cho có lợi 
nhất. Lợi ích quan trọng nhất của chuyển giá là làm giảm số thuế phải nộp.  
 Giả sử công ty A bán hàng cho công ty B. Nguyên tắc cơ bản của việc định giá chuyển 
nhượng nhằm tối thiểu hóa số thuế phải nộp là: 
 -  Thuế suất công ty A<thuế suất công ty B -> lập giá chuyển nhượng càng cao càng 
tốt -> Công ty B giảm lợi nhuận -> giảm thuế. 
 -  Thuế suất công ty A>thuế suất công t y B -> lập giá chuyển nhượng càng thấp  càng 
tốt. 
 Ví dụ: Chi nhánh A SX 100.000sản phẩm và bán cho CN B với giá 15 USD/sản phẩm. 
CN B sau đó bán số sản phẩm này cho khách hàng ngoài MNCs với giá 22 USD/ sản phẩm. 
 + Thuế suất thuế TNDN của CN A: 30% 

Thuế suất thuế TNDN của CN B: 50% 
+ Chi phí SX sp của CN A: 10 USD/sp 
Chi phí khác của hai chi nhánh đều bằng nhau và bằng 1 USD/sp. 
Lập bảng: 

Chỉ tiêu Chi nhánh A Chi nhánh B Tổng 
Doanh thu            1.500          2.200   3.700       

Gía vốn hàng bán            1.000          1.500   2.500       
Lãi gộp               500             700  1.200        
Chi phí khác               100             100    200         
Lợi nhuận trước thuế               400             600   1.000       
Thuế TNDN               120             300     420        
Lợi nhuận sau thuế               280             300 580 

 
Giả sử CN A lập giá chuyển nhượng cao là 18 USD/sp. Khi đó: 
 

Chỉ tiêu Chi nhánh A Chi nhánh B Tổng 
Doanh thu            1.800          2.200         4.000 
G/vốn hàng bán            1.000          1.800         2.800 
Lãi gộp               800             400         1.200 
Chi phí khác               100             100            200 
LNTT               700             300         1.000 
Thuế TNDN               210             150            360 
LNST              490             150            640 

 



 Công ty đa quốc gia đã giảm số thuế phải nộp từ 420.000USD xuống còn 
360.000USD  

 -> tăng LNST là: 640 – 580 = 60 (1000USD). 
 b. Phân phối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty đa quốc gia 
 * Việc phân phối thu nhập của các doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu của 

Hội đồng quản trị, mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra và mong muốn của các cổ đông.  
 - Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa chủ sở hữu, doanh nghiệp và người lao động.  
 - Giải quyết các nhu cầu phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự cân 

đối giữa lợi ích trước mắt và lâu dài của doanh nghiệp. 
 * Phân phối lợi nhuận 
 - Nộp thuế thu nhập cho nhà nước theo luật định.  
 - Trả lợi tức cho các cổ đông, các nhà góp vốn theo mức lợi tức đã quy định trong điều 

lệ của doanh nghiệp.  
 - Trích lập  các quỹ của công ty theo các quy địn h đã được ghi trong điều lệ của công 

ty.  
 c. Chu chuyển vốn giữa các quốc gia thông qua quản trị mạng thanh toán đa quốc gia 

 Trong quá trình kinh doanh của MNCs, nảy sinh quan hệ thanh toán và giữ tiền giữa 
công ty con và công ty mẹ, giữa công ty con với nhau. Theo thời gian và hợp đồng, các 
nghiệp vụ thanh toán n ày sẽ được thực hiện. Để quá tr ình thanh toán nội bộ có hiệu quả h ơn, 
các công ty con đã sử dụng kỹ thuật tối đa hóa dòng tiền. 
 Cách thức thực hiện: 
 Các công ty MNCs đã mở tài khoản thanh toán bù trừ, thành lập trung tâm thanh toán 
bù trừ cho phép trung tâm này có quyền chuyển tiền khi cần thiết để thanh toán trong nội bộ 
công ty tạo nên mạng thanh toán đa quốc gia. Quá trình tạo mạng đa quốc gia bao gồm việc 
xác định số lượng chênh lệch ròng mà công ty con được hưởng thông qua giao dịch mạng.  
 - Các loại 
 +Netting song phương: quan hệ nghiệp vụ giữa hai đơn vị. 
         +Netting đa phương: bao gồm nhiều nghiệp vụ giữa công mẹ và một số công ty con.  
 Ví dụ: 
  
 
 
 
 
    
 
  
  
 Bảng thanh toán dòng tiền thuần 
 

Chi nhánh Anh Nhật Hongkong Thái Tổng 
Anh - 6 7 12 25 
Nhật 8 - 0 9 17 
Hongkong 11 10 - 6 27 
Thái 0 7 0 - 7 
Tổng 19 23 7 27 0 

 
  
 

CN Anh CN Nhật 
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7 9 

6 
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  Bảng Dòng tiền thanh toán thuần 
 

Chi nhánh Anh Nhật HôngKông Thái 
Vào (1) 19 23 7 27 
Ra   (2) 25 17 27 7 
CL= (1) – (2) - 6 6 -20 20 

  
  
 
 Mô hình trung tâm thanh toán bù trừ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đầu tư quốc tế là gì? Đầu tư quốc tế bao gồm những hình thức nào? 
2. Vai trò của đầu tư quốc tế trực tiếp đến các nước đang phát triển và các nước phát 

triển? 

3. Hạn chế của đầu tư quốc tế trực tiếp? 
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