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B

ài nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới tăng trưởng
kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn Việt Nam bắt đầu mở cửa thị trường cho đến nay. Ngoài tác
động trực tiếp của FDI tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam, bài viết còn xem xét tác động tương tác của một
số biến kinh tế có mối tương quan với FDI và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam như giá trị hàng hóa, dịch
vụ xuất nhập khẩu (EX), mức độ lạm phát (INF) và dân số Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của Việt
Nam trong giai đoạn từ 2001 đến 2019, lấy từ nguồn Ngân hàng Thế Giới với mô hình hồi quy tuyến tính
OLS, chạy với sự hỗ trợ của phần mềm STATA 14. Kết quả nghiên cứu cho thấy FDI thực sự có sự tác động
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Đây chính là cơ sở để các nhà hoạch định chính sách đưa ra
những chính sách phù hợp cho thu hút FDI nói riêng và chính sách kinh tế nói chung trong thời gian tới.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); Tăng trưởng kinh tế;
JEL Classifications: C50, E27, F15
1. Giới thiệu
Đến nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã
được mọi người nhìn nhận như là một trong những
“trụ cột” tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia, đặc biệt
là các quốc gia đang phát triển nói chung. FDI
không chỉ bổ sung nguồn vốn đầu tư để thực hiện
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà còn là
nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước, thúc
đẩy quá trình hội nhập kinh tế thu hẹp khoảng cách
giữa nước ta với các nước trên thế giới (King và
Levine, 1993; Levine, 2005). Ngoài ra, FDI còn góp
phần đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện rất thuận lợi
cho việc chuyển giao công nghệ trong quá trình mở
cửa và hội nhập. Quá trình đó cũng góp phần hình
thành nguồn nhân lực có kỹ năng và trình độ cao từ
đó làm tăng triển vọng tăng trưởng kinh tế (Haddad
& Harrison, 1993; Markusen &Venables, 1999).
Đối với các quốc gia đang phát triển như Việt
Nam thì vấn đề về nguồn vốn rất quan trọng: vì
muốn kinh doanh sản xuất các doanh nghiệp phải có
vốn nhưng với sự phát triển kinh tế của Việt Nam thì
cung về vốn trong nước là không đủ đáp ứng nhu
cầu cho sự phát triển một cách mạnh mẽ của các
doanh nghiệp. Vì vậy, sự xuất hiện của nguồn vốn
FDI như một giải pháp đối với nền kinh tế đang còn
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yếu và thiếu về vốn như Việt Nam. Bên cạnh đó,
hoạt động của các doanh nghiệp FDI dưới sự điều
hành của các nhà đầu tư nước ngoài nên các quyết
định sử dụng vốn hợp lý, hiệu quả. Điều này góp
phần cho các doanh nghiệp phát triển nhanh, mạnh
và ổn định, đóng góp đáng kể cho sự phát triển nền
kinh tế của các quốc gia tiếp nhận vốn.
Trong hơn 30 năm qua, vai trò của đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI - Foreign Direct Investment)
với kinh tế Việt Nam có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đầu
tư trực tiếp nước ngoài là một trong những nhân tố
quan trọng không thể thiếu đối với quá trình tăng
trưởng kinh tế Việt Nam. Đây là vấn đề được nhiều
nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã nghiên cứu
và tìm hiểu. Nghiên cứu này với mục đích đánh giá
sự tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế Việt
Nam thời gian qua. Bởi, về lâu dài, sự phát triển của
FDI sẽ kéo theo sự phát triển mạnh của khu vực tài
chính, điều này tác động tích cực đến tăng trưởng
của nền kinh tế nói chung (Choong và các cộng sự,
2004). Trên cơ sở đó giúp các quốc gia nói chung và
Việt Nam nói riêng nhận diện được mức độ và chiều
hướng tác động của các biến số nhằm đưa ra các
chính sách phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
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2. Tổng quan về vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài và tăng trưởng kinh tế
2.1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Đầu tư trực tiếp nước ngoài là một hiện tượng
kinh tế mang tính quy luật và không ngừng biến đổi
cả về phạm vi và quy mô. FDI được thực hiện qua
hai hình thức: đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.
FDI là hình thức đầu tư ra khỏi biên giới quốc gia,
trong đó người đầu tư trực tiếp đạt được một phần
hay toàn bộ quyền sở hữu lâu dài một doanh nghiệp
ở một quốc gia khác. Quyền sở hữu này tối thiểu
phải là 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp (De
Mello, 1999). Bên cạnh đó, đầu tư trực tiếp nước
ngoài còn là sự di chuyển vốn hoặc tài sản từ nước
ngoài sang nước tiếp nhận đầu tư.
Một số nghiên cứu cho thấy vai trò quan trọng của
FDI đến tăng trưởng kinh tế, mối quan hệ chặt chẽ
giữa FDI và tăng trưởng kinh tế được xác định bởi các
mô hình tăng trưởng tân cổ điển truyền thống mà đại
diện là mô hình Solow (1957). Mô hình tăng trưởng
tân cổ điển cho rằng lực lượng lao động và tiến bộ
khoa học công nghệ là ngoại sinh, do đó FDI làm tăng
mức thu nhập trong nước. Điều này không chỉ có tác
dụng lập tức trong ngắn hạn mà nó đã chứng minh có
hiệu quả rất lớn trong dài hạn lên tăng trưởng kinh tế
quốc gia. Hay đến Romer (1986) dựa vào mô hình của
mình quan sát, tác giả cho thấy có một số loại tri thức
không có tính tranh giành, nghĩa là chúng không thể
bị sử dụng hết như hàng hóa và dịch vụ thông thường,
tri thức lan tỏa này được lan tỏa từ doanh nghiệp này
sang doanh nghiệp thông qua việc dịch chuyển nguồn
lực giữa các quốc gia, đó chính là FDI. Lucas (1998)
với lý thuyết bắt kịp công nghệ là lý thuyết tăng
trưởng ở các nền kinh tế đang phát triển cũng cho thấy
kết quả tương tự sự ảnh hưởng tích cực của FDI tới
tăng trưởng kinh tế quốc gia.
Ngoài ra, FDI hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thông
qua chuyển giao công nghệ và sự tích lũy vốn nhưng
chủ yếu là nhờ vào các kỹ thuật công nghệ tiên tiến
chuyển giao (De Mello, 1999). Basu và Guariglia
(2007) đã phát triển một mô hình tăng trưởng của
nền kinh tế kép trong đó khu vực truyền thống (nông
nghiệp) đang sử dụng những công nghệ lạc hậu,
trong khi FDI là động lực tăng trưởng trong lĩnh vực
công nghiệp hiện đại. Vì vậy dòng vốn FDI có thể
đẩy nhanh quá trình phân cực giữa hai khu vực và
FDI thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa tại quốc gia
tiếp nhận vốn, mặt khác FDI làm cho tầm quan trọng
của khu vực truyền thống (nông nghiệp) trong tổng
thể nền kinh tế. Do đó có thể thấy FDI chính là một
trong những động lực quan trọng cho sự phát triển
kinh tế của một quốc gia.
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2.2. Tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng bền vững về
sản phẩm tính theo đầu người hoặc theo từng công
nhân (Simon Kuznet, 1966). Hay như định nghĩa do
Douglass C. North và Robert Paul Thomas (1973)
đưa ra: “Tăng trưởng kinh tế xảy ra nếu sản lượng
tăng nhanh hơn dân số”. Các nhà kinh tế học cổ điển
đã sử dụng hai chỉ tiêu: tổng sản phẩm quốc dân
(GNP) bình quân đầu người (GNP/người) và tổng
sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người
(GDP/người) để đo lường tốc độ tăng trưởng của
một nền kinh tế. Hiện nay có rất nhiều nhân tố tác
động đến tăng trưởng kinh tế của quốc gia nhưng
tựu chung lại gồm có 4 nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới
tăng trưởng kinh tế như vốn đầu tư, hoạt động xuất
khẩu của nền kinh tế, mức độ lạm phát và nguồn
nhân lực của chính quốc gia đó.
Vốn đầu tư là một trong những nhân tố quan
trọng của quá trình sản xuất. Vốn đầu tư bao gồm:
đầu tư tư nhân, đầu tư chính phủ và đầu tư nước
ngoài. Các quốc gia đang phát triển muốn tích lũy
vốn trong tương lai cần có sự hy sinh tiêu dùng cá
nhân trong hiện tại. Vốn đầu tư của toàn xã hội
không chỉ là máy móc, thiết bị dùng cho sản xuất,
mà còn bao gồm cả lượng vốn đầu tư để phát triển
lợi ích chung của toàn xã hội. Đó là lượng vốn đầu
tư phát triển cơ sở hạ tầng của quốc gia, mà phần lớn
là do chính phủ đầu tư. Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư
từ nước ngoài cũng đóng vai trò quan trọng không
kém. Các nhà kinh tế học đã chỉ ra mối liên hệ giữa
tăng GDP với tăng vốn đầu tư. Harod Domar đã nêu
công thức tính hiệu suất sử dụng vốn, viết tắt là
ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Đó là tỷ
lệ tăng đầu tư chia cho tỷ lệ tăng của GDP. Những
nền kinh tế thành công thường khởi đầu quá trình
phát triển kinh tế với các chỉ số ICOR thấp, thường
không quá 3%, có nghĩa là muốn tăng 1% GDP thì
vốn đầu tư phải tăng 3%.
Hay hoạt động xuất khẩu cũng có tác động
không nhỏ tới sự tăng trưởng kinh tế quốc gia. Tác
động của xuất khẩu đối với tăng trưởng kinh tế được
thuật ngữ kinh tế gọi là “export-led growth”, nghĩa
là tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu. Xuất khẩu
có thể có tác động đến tăng trưởng kinh tế một cách
trực tiếp vì nó là một thành phần của tổng sản phẩm
hay một cách gián tiếp thông qua ảnh hưởng của nó
đến các nhân tố của tăng trưởng. Xuất khẩu làm tăng
nhu cầu trong nền kinh tế và do vậy mở rộng thị
trường cho sản xuất nội địa. Việc hướng về xuất
khẩu và cởi mở thương mại cải thiện quá trình tái
phân bổ nguồn lực, làm tăng năng lực sử dụng
nguồn lực và cạnh tranh của quốc gia. Xuất khẩu
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làm tăng đầu tư trong nước cũng như thu hút đầu tư
nước ngoài. Xuất khẩu giúp giảm bớt thâm hụt cán
cân thương mại. Xuất khẩu thúc đẩy thay đổi công
nghệ và cải thiện nguồn nhân lực, qua đó làm tăng
năng suất và cuối cùng xuất khẩu tạo thêm cơ hội
việc làm, tăng thu nhập.
Ngoài ra mức độ lạm phát cũng được một số nhà
nghiên cứu xem xét trong mỗi tương quan tới tăng
trưởng kinh tế. Lạm phát là hiện tượng tiền được
cung ứng nhiều hơn mức cần thiết hoặc là do khối
lượng tiền thực tế trong lưu thông lớn hơn khối lượng
tiền cần thiết, hay lạm phát là quá nhiều tiền được bỏ
ra để săn lùng quá ít hàng hoá Milton Friedman
(1970). Như vậy chúng ta có thể coi lạm phát là sự
suy giảm sức mua của tiền tệ và được đo lường bằng
sự gia tăng của mức giá chung trong nền kinh tế.
Theo lý thuyết tân cổ điển: Tobin (1965), hay
Subrina Hanif (2004) phát triển từ mô hình Mundell
(1963), họ cho rằng lạm phát là nguyên nhân làm
cho con người tránh giữ tiền mà chuyển tiền thành
các tài sản sinh lợi. Điều này sẽ làm gia tăng sự tích
lũy vốn trong nền kinh tế và thúc đẩy kinh tế phát
triển. Theo mô hình này giữa lạm phát và tăng
trưởng có mối quan hệ cùng chiều. Bổ sung thêm
cho mô hình trên của lý thuyết tân cổ điển nhà kinh
tế học Sidrauski (1967) cũng có cùng quan điểm.
Ông cho rằng khi các biến số độc lập với việc tăng
cung tiền trong dài hạn thì việc tăng lạm phát không
ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên đến
Stockman (1981) ông lại cho rằng lạm phát tăng cao
sẽ làm cho tăng trưởng giảm.
Bên cạnh yếu tố nguồn lực, giá trị xuất nhập khẩu
và lạm phát, thì yếu tố nguồn nhân lực hay vốn con
người cũng được xem xét là yếu tố ảnh hưởng tới
tăng trưởng kinh tế. Theo Subrina Hanif (2004), vốn
con người bao gồm thể trạng, trình độ học vấn, kỹ
năng, kinh nghiệm, ý thức tổ chức và kỷ luật lao
động. Có thể nói: “nguồn lực con người là nguồn lực
của mọi nguồn lực”, là “tài nguyên của mọi tài
nguyên”. Vì vậy, con người có sức khoẻ, trí tuệ, tay
nghề cao, có động lực và nhiệt tình, được tổ chức chặt
chẽ sẽ là nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế.
3. Phương pháp nghiên cứu và mô hình
nghiên cứu
3.1. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp OLS với sự hỗ
trợ của phần mềm STATA 14 để ước lượng tác động
của FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Nghiên
cứu sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian nhằm đánh giá
sự tác động của FDI và một số biến vĩ mô đến tăng
trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn từ 2001 đến
2019. Dữ liệu được thu thập từ Ngân hàng Thế Giới.
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3.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
* Biến của mô hình:
Bảng 1: Biến của mô hình

* Khung nghiên cứu

* Mô hình nghiên cứu
LOG(GDP)= β1 + β2*LOG(FDI) + β3*
LOG(EX) + β4* INF +β5 * LOG(HR)
* Giả thuyết nghiên cứu
H1: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng có tác
động tích cực tới tăng trưởng kinh tế
H2: Giá trị hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài
tăng sẽ có tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế
H3: Lạm phát có tác động tiêu cực tới tăng
trưởng kinh tế
H4: Lực lượng lao động có tác động tích cực tới
tăng trưởng kinh tế
4. Kết quả đánh giá tác động của đầu tư trực
tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế
4.1. Mô tả biến nghiên cứu
Bảng 2 là dữ liệu thống kê mô tả của các biến
kinh tế như vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, giá trị
hàng hóa xuất nhập khẩu, mức độ lạm phát dân số
Việt Nam trong giai đoạn từ 2001 đến 2019. Kết quả
thống kê cho thấy, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
trong giai đoạn 2001 đến 2019 của Việt Nam đạt
trung bình 110,42 tỷ USD, đây là một con số khá cao
so với một số nước trong khu vực và trên thế giới khi
xem xét giá trị thu hút FDI của nền kinh tế. Bên cạnh
đó, có thể thấy mức thay đổi từ giá trị FDI nhỏ nhất
với FDI lớn nhất của Việt Nam rất lớn từ 1.3 tỷ lên
195.4 tỷ USD, điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng
FDI của Việt Nam trong những năm qua rất lớn, thể
hiện sức hấp dẫn của nền kinh tế Việt Nam.
Bên cạnh đó, giá trị trung bình của các biến kinh
tế khác như giá trị hàng hóa xuất khẩu cũng cho thấy
mức tăng trưởng của giá trị hàng hóa của Việt Nam
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Thêm vào đó, kết quả mô hình chỉ ra
rằng, khi FDI tăng 1 tỷ USD, thì GDP của
Việt Nam tăng 0.0006146%, hay khi giá
trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của
Việt Nam ra nước ngoài tăng 1 tỷ USD
thì GDP tăng 0.0156966%. Điều này cho
thấy, FDI và EX có ảnh hưởng rất lớn đến
tăng trưởng GDP, đóng góp lớn vào sự
phát triển chung của nền kinh tế Việt
Nam trong những năm qua.
Bên cạnh đó, tình trạng lạm phát và số lượng lao
động tại Việt Nam lại có sự tác động không tốt tới
tăng trưởng kinh tế. Khi những biến số này có tác
động tiêu cực tới GDP. Khi lạm phát tăng lên 1%,
GDP có xu hướng giảm 0.0057998%. Còn khi lực
lượng lao động tăng lên 1 triệu người, nó lại gây ra
mức giảm GDP tới 0.2661236%. Đây là con số ảnh
hưởng quá lớn tới tăng trưởng kinh tế. Điều này có
thể giải thích do gánh nặng kinh tế từ việc dân số

Bảng 2: Mô tả thống kê các biến của mô hình nghiên cứu

trong những năm qua từ mức nhỏ nhất là 17.83 tỷ
USD, có năm cao nhất lên tới 280.82 tỷ USD, độ
lệch chuẩn khá lớn là 84,099 tỷ USD. Điều này cho
thấy nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế đang
trên đà mở cửa và hội nhập nên giá trị thu hút FDI
và giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu rất lớn.
Điều này có ý nghĩa quan trọng, trong việc đánh giá
sự ảnh hưởng của các biến nghiên cứu tới sự phát
triển của nền kinh tế Việt Nam.
4.2. Kiểm định tương quan đa cộng tuyến
Bảng 3 là đánh giá mức độ tương quan giữa các
biến nghiên cứu. Theo Asteriou and Hall (2007)
Bảng 3: Kiểm định tương quan
cho rằng, các biến sẽ tương quan với nhau nếu
giá trị kiểm định lớn hơn từ 0.5-0.7. Kết quả
nghiên cứu cho thấy, các biến nghiên cứu đều
có giá trị tương quan dưới 0.5. Kết quả kiểm
định chỉ ra rằng, các biến nghiên cứu được lựa
chọn để đánh giá sự tác động của vốn đầu tư
trực tiếp FDI tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam
GDP không có sự tương quan đa cộng tuyến.
Và mô hình lựa chọn là phù hợp để đánh giá sự ảnh quá lớn và nhiều người ngoài độ tuổi lao động lớn
hưởng của FDI và một số biến kinh tế tới GDP của gây cản trở cho sự phát triển kinh tế quốc gia. Vì vậy
đây cũng là một kết quả có thể giúp Chính Phủ Việt
Việt Nam trong giai đoạn từ 2001 đến 2019.
Nam tính toán mức tăng dân số phù hợp để đảm bảo
4.3. Kết quả hồi quy tác động
Bảng 4 chỉ ra kết quả ước lượng OLS trong mô mức tăng trưởng kinh tế bền vững.
hình hồi quy tuyến tính đánh giá sự tác
Bảng 4: Kết quả ước lượng sự tác động của FDI
động của FDI, EX, INF, HR tới GDP của
tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Việt Nam trong giai đoạn 2001 đến 2019.
Kết quả cho thấy R2 đạt mức 32,82%. Điều
này giải thích rằng bốn biến là vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài, giá trị hàng hóa dịch
vụ xuất nhập khẩu, mức độ lạm phát và dân
số Việt Nam sẽ ảnh hưởng tới 32,82% mức
tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, được thể
hiện qua GDP.
Ghi chú: ***, ** và * chỉ mức ý nghĩa at 1%, 5% and 10%
Cột 2 bảng 3 cho thấy, các biến như vốn
level of significance
đầu tư trực tiếp nước ngoài, giá trị hàng
hóa và dịch vụ xuất khẩu có tác động
5. Kết luận
dương tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Trong khi
Những năm gần đây, Việt Nam đã thu được
đó 2 biến là lạm phát và dân số lại có tác động
những
kết quả khá ấn tượng trong thu hút vốn đầu tư
ngược chiều với nền kinh tế Việt Nam. Kết quả
trực
tiếp
nước ngoài FDI. Song hành cùng với sự
nghiên cứu này được sự ủng hộ của các nhà nghiên
tăng
trưởng
GDP của cả nền kinh tế thì trong đó FDI
cứu Lucas (1998), De Mello (1999), hay Basu và
chiếm
tỉ
lệ
ngày
càng tăng. Trong bài viết này, với
Guariglia (2007).
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mong muốn của tác giả là đưa ra một góc nhìn sâu
hơn về mức độ ảnh hưởng của FDI tới tăng trưởng
GDP của Việt Nam. Từ những số liệu thực tế cho ta
thấy thu hút FDI có nhiều biến chuyển trong giai
đoạn từ 2001 đến nay. Việt Nam được quốc tế đánh
giá là một trong những nước có vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài FDI thành công nhất khu vực, trở thành
điểm đến đầu tư đáng tin cậy, hiệu quả trong mắt các
nhà đầu tư nước ngoài nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô,
chính trị ổn định cùng với các cam kết tạo môi
trường kinh doanh bình đẳng.
Mô hình nghiên cứu này đưa ra không thể
phản ánh một cách toàn diện về những yếu tố ảnh
hưởng lên tốc độ tăng trưởng GDP nhưng nó cũng
đã phần nào cho thấy được mức độ ảnh hưởng,
tầm quan trọng của vốn FDI lên GDP. Tăng
trưởng kinh tế nhanh và bền vững là một trong
những mục tiêu quan trọng của Việt Nam, là một
nước đang phát triển để thu hẹp khoảng cách với
thu nhập bình quân của các nước đang phát triển.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò ý nghĩa
to lớn ảnh hưởng lên tốc độ tăng GDP. Bên cạnh
đó, trải qua năm 2020, chúng ta đã đạt được
những thành tựu nhất định trong việc phòng
chống với đại dịch Covid 19, điều này khẳng định
một vị thế nhất định đưa Việt Nam lên một vị trí
mới trong mắt bạn bè quốc tế và đang từng bước
thu hút dòng vốn đầu tư dịch chuyển của các
nước. Điều này khiến Việt Nam trở thành nơi đầu
tư uy tín trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài và
giúp Việt Nam có những cơ hội để tiến xa trên
trường quốc tế.!
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Summary
This study aims to assess the impact of foreign
direct investment (FDI) on Vietnam's economic
growth during the period when Vietnam started
opening its market up to now. In addition to the
direct impact of FDI on Vietnam's economic
growth, the article also examines the interactive
effects of a number of economic variables that are
correlated with FDI and Vietnam's economic growth
such as commodity value, import and export services (EX), inflation level (INF), and population of
Vietnam. The study uses Vietnam's data for the period from 2001 to 2019, taken from the World Bank
source with OLS linear regression model, run with
the support of STATA 14 software. Research results
show that FDI really has an impact on promoting
Vietnam's economic growth. This is the basis for
policymakers to come up with appropriate policies
for attracting FDI in particular and economic policy
in general in the coming time.
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