
                                                                                                                    

THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Đề tài luận án: "Quản lý sự luân chuyển của các dòng vốn nước ngoài ở 

Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế" 

2. Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng. Mã số: 62.34.02.01;  

3. Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Hải Thu 

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: 

1. PGS.TS Nguyễn Tiến Thuận 

2. TS. Hoàng Thị Tuyết 

5. Những kết luận mới của luận án: 

Đề tài đã hệ thống hóa được những nội dung cơ bản mang tính lý luận về 

quản lý sự luân chuyển của các dòng vốn nước ngoài. Phân tích tác động tích 

cực và tiêu cực của sự luân chuyển các dòng vốn nước ngoài đến nước tiếp 

nhận vốn.  

 Để quản lý sự luân chuyển của các dòng vốn các quốc gia thường sử 

dụng 3 nhóm công cụ chính là chính sách kinh tế vĩ mô, các biện pháp thận 

trọng vĩ mô và các biện pháp quản lý, kiểm soát vốn. Quan điểm về kiểm soát 

vốn đã được ủng hộ nhằm đảm bảo cho nền kinh tế tránh được nguy cơ khủng 

hoảng từ sự biến động của các dòng vốn. Tuy nhiên, với từng cuộc biến động 

của dòng vốn, các biện pháp ứng phó cũng khác nhau. Đề tài đã xây dựng và hệ 

thống các tiêu chí nhằm xác định các thời kỳ dòng vốn biến động nhiều và các 

tiêu chí để xác định việc can thiệp.  



Việc can thiệp trở nên cần thiết khi nền kinh tế đứng trước những rủi ro về 

bất ổn vĩ mô hoặc những rủi ro về ổn định tài chính. Xây dựng khung khổ chính 

sách quản lý dòng vốn trong thời kỳ dòng vốn vào ồ ạt và khung khổ chính sách 

quản lý dòng vốn trong thời kỳ dòng vốn chảy ra quá nhiều. Trên khung chính 

sách đó, đề tài đã đánh giá thực trạng quản lý các dòng vốn nước ngoài khi 

dòng vốn vào quá ồ ạt trong giai đoạn 2007-2008 và khi dòng vốn nước ngoài 

có xu hướng chảy ra khỏi Việt Nam giai đoạn 2008-2016. 

Những phân tích về thực trạng và dựa vào kinh nghiệm của các nước, các 

triển vọng về bối cảnh kinh tế thế giới sẽ tác động đến sự luân chuyển vốn nước 

ngoài, đề tài đã đề xuất 2 nhóm giải pháp chính bao gồm nhóm giải pháp khung 

hỗ trợ việc nâng cao hiệu quả quản lý các dòng vốn và nhóm giải pháp cụ thể 

nhằm quản lý sự luân chuyển của các dòng vốn FDI, FPI, nợ nước ngoài. 

 

Hà Nội, ngày         tháng         năm 2017 

 

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH 
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