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1. Giới thiệu

Bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động lớn trong những
năm gần đây:

 Phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu vững chắc hơn, đặc biệt ở
những nền kinh tế phát triển (Mỹ, EU);

 Bình thường hóa chính sách tiền tệ ở những nền kinh tế phát triển (Mỹ, EU,
v.v.) -> tác động đến xu hướng đầu tư toàn cầu.

 Gia tăng chủ nghĩa bảo hộ, nhưng song song với tăng trưởng thương mại
liên tục và sự quan tâm nhiều hơn đối với tạo thuận lợi thương mại.

 Biến động mạnh của dòng vốn đầu tư nước ngoài tại các thị trường đang
phát triển vàmới nổi (đặc biệt là Trung Quốc).



Tăng trưởng GDP thực
theo nhóm nước

Bình thường hóa chính
sách tiền tệ



Nhưng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ là rủi ro
đối với tăng trưởng

Nguồn: PECC State of the Region 2017-2018



Cán cân thanh toán và tỷ giá của Trung Quốc



Việt Nam đang thực hiện những chủ trương chính sách quan trọng từ
năm 2016:

 Cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mớimô hình tăng trưởng’

 Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế;

 Khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân.

Đầu tư nước ngoài vẫn được xem là động lực quan trọng cho xuất khẩu,
tăng trưởng và phát triển kinh tế.

 Chiến lược thu hút FDI mới vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của FDI mặc dù cần có
cách tiếp cận “chọn lọc hơn” để giải quyết một số quan ngại (liên kết giữa khu vực
FDI và doanh nghiệp trong nước; chuyển giao công nghệ, .v.v.)

Có lẽ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung không hoàn toàn bất lợi

 Khả năng dịch chuyển đầu tư sang Việt Nam



2. Nỗ lực thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và 
Nhật Bản từ năm 2008

Từ năm 2008, Việt Nam
đã nỗ lực thu hút nhà
đầu tư nước ngoài
thông qua:

 Các Hiệp định thương
mại tự do tự do (phần
lớn các FTA mới được kí
kết kể từ 2008);

 Cải thiện môi trường
kinh doanh

 



Song quan hệ hợp tác đầu tư Việt Nam-Nhật nổi lên như một nét đặc
trưng kể từ 2008:

 2006: Tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản về quan hệ đối tác chiến lược vì hòa
bình và thịnh vượng ở châu Á.

 2008: Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản và Hiệp định Đối tác kinh tế
toàn diện ASEAN-Nhật Bản được ký kết.

 2009: Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á.

 2014: Tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản về thiết lập quan hệ đối tác chiến
lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á.

 2018: Các tuyên bố khác (tháng 6, tháng 10) để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến
lược sâu rộng.



Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản

 Được xây dựng lần đầu vào tháng 4/2003, nhưng số pha/tần suất hoạt động
gia tăng trong 10 năm trở lại đây.

 Hướng tới cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam, với nỗ lực trải dài
trên nhiều lĩnh vực (khung pháp lý, DNNN, hợp tác công nghiệp, lao động và
tiền lương, v.v.)

 Giai đoạn 7 của sáng kiến được khởi động từ tháng 7/2018 tập trung vào 9
nhóm vấn đề.

 Nhiều đối thoại và đề xuất nhằm cải thiện các khía cạnh của môi trường kinh
doanh tại Việt Nam.

 Keidanren (Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản), đặc biệt là Ủy ban Kinh tế
Nhật Bản-Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các sáng
kiến chung.



Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác
Việt Nam-Nhật Bản:

 Quá trình nghiên cứu được khởi động từ năm 2011 sâu sau sự cố
Sendai/Fukushima và lũ lụt ở Thái Lan;

 Mục tiêu: Phát triển tập trung một số ngành công nghiệp Việt Nam có tiềm
năng và được nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm

 Bao gồm 6 ngành: chế biến thực phẩm; máy nông nghiệp; môi trường và tiết
kiệm năng lượng; ô tô; điện tử; đóng tàu.

 Đến năm 2015: Toàn bộ các Kế hoạch hành động (KHHĐ) nhằm phát triển 6
ngành kể trên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 Tuy nhiên, có rất ít nỗ lực thực hiện các KHHĐ cho tới năm 2017. Các KHHĐ
mới được thúc đẩy trở lại vào năm 2018 khi hai bên cùng làm mới hợp tác
công nghiệp?



Việt Nam cũng huy động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi để cải thiện
cơ sở hạ tầng kinh tế trong nước, từ đó giảm chi phí kinh doanh cho nhà
đầu tư nước ngoài.

 Nguồn vốn ODA của Nhật Bản đóng vai trò quan trọng, không chỉ ở góc độ tài chính
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Tỷ trọng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của Nhật Bản năm 2016

Nguồn: MPI 



Khả năng chuyển giao kiến thức
(và các tài sản vô hình khác) có
nhiều giá trị cho Việt Nam:

oTừ các đối tác nước ngoài đến
các cơ quan chức năng của
Việt Nam.

oTừ các nhà thầu nước ngoài
đến các nhà thầu trong nước.

oTừ các nhà thầu chính đến các
nhà thầu phụ.

FIGURE 3: THREE DIRECTIONS OF KNOWLEDGE TRANSFER IN NH5 
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Nguồn: Tran Van Tho and 

Nguyen Anh Duong (2013)



Nhật Bản luôn nằm trong nhóm hai quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt
Nam trong những năm qua

 Giành lại vị trí dẫn đầu cuối năm 2017, nhưng xuống thứ hai kể từ đầu năm 2018

 Trước đây tập trung chủ yếu ở các ngành chế biến, chế tạo (ô tô, điện tử, .v.v.)

 Gia tăng đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ trong thời gian gần đây

Nguồn: JETRO (2018)
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Tỷ trọng trong vốn FDI đăng ký (hiệu lực đến 20/10/2018)

Hàn Quốc Nhật Bản Khác



Gia tăng các hình thức phi vốn chủ
sở hữu (NEM) trong thương mại,
cho thấy quan hệ hợp tác đầu tư
Việt Nam-Nhật Bản phần nào chưa
được đánh giá đúng mức.

 Trong nhiều ngành (điện tử, may mặc,
CNTT-BPO, nông nghiệp, hạ tầng, bán
lẻ, giáo dục,.v.v.)

 Mô hình NEM giúp các tập đoàn xuyên
quốc gia thử nghiệm trước khi chính
thức hiện diện đầy đủ ở Việt Nam.

 Mô hình NEM có thể đóng vai trò quan
trọng trong việc gắn kết Việt Nam vào
mạng lưới sản xuất toàn cầu.

 

Source; UNCTAD(2011) 

 

Offshoring to Viet Nam IT firms from Japan

Source: AJC based on various issues. 



Description of selected non-equity modalities, including examples of typical industries, in Viet Nam  

Modality Description (in the international context) Typical industries 
Company 
examples 

Subcontracting Agreement whereby a TNC contracts out to a host-
country firm one or more aspects of product design, 
processing or manufacturing. Includes contract 
manufacturing and design, outsourcing in the case of 
services or business processes. 

o Electronics ASTI Elec. 

o Garments AGV 

o Automotive NGK 

o IT EVOLABLE Asia 
Vitalify Asia 

Contract farming/ 
contract mining 

Agreement between a TNC buyer and host-country 
farmers/miners (including governments), which 
establishes conditions for the production and marketing 
of farm/mining product or products 

o Agriculture 
o Fishery  

CCL Products 
CP Group 

  

Licensing Contractual relationship in which a TNC (licensor) 
grants to a host country firm (licensee) the right to use 
an intellectual property (e.g. copyrights, trademarks, 
patents, industrial design rights, trade secrets) in 
exchange for a payment (royalty). Includes brand 
licensing, product licensing, process licensing. [Nb. 
Cross-licensing, intra-firm licensing.] 

o Food Chikaranomoto 

o IT-BPO Qualcomm (PCB 
Graph Tech) 
 

o Pharmaceutical Innovus (Densmore) 

Franchising Contractual relationship in which a TNC (franchisor) 
permits a host country firm (franchisee) to run a 
specified business modelled on a system developed by 
the franchisor in exchange for a fee. 

o Retail Family 
Mart/JUMBO 

o Education Cohas Kids 

Management 
contracts 

Agreement under which operational control of an asset 
in a host country is vested in a TNC contractor that 
manages the asset in return for a fee.  

o Tourism and 
hospitality 

Regent Hotel (BIM), 
Hilton (BRG) 

Other 
e.g. build-operate-
transfer (BOT) and 
the like 

Includes concessions, lease agreements, BOT 
arrangements, etc., in the context of public-private 
partnerships. 

o Infrastructure JEXWAY, NPC EVN 

Source: AJC. 



3. Cơ hội

Hợp tác đầu tư với Nhật Bản góp phần cải thiện năng lực sản xuất
để phục vụ cho xuất khẩu của Việt Nam thông qua:

 Xuất khẩu trực tiếp;

 Hiệu ứng lan tỏa đối với các doanh nghiệp trong nước (Nguyễn Anh Dương
và cộng sự 2018: 1% gia tăng vốn FDI thực hiện giúp tốc độ tăng xuất khẩu
của các doanh nghiệp tăng thêm 0,15 điểm phần trăm trong ngắn hạn và
0,69 điểm phần trăm trong dài hạn).

 Gắn kết vàomạng lưới sản xuất toàn cầu.

 Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ thương mại (đường bộ, cảng, .v.v.)



Cơ hội đến từ các FTA có sự tham gia của cả Việt Nam và Nhật Bản

 Đáp ứng quy tắc xuất xứ để được hưởng thuế quan ưu đãi .

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại hiện nay:

 Các nhà đầu tư nước ngoài đang cân nhắc chuyển đổi cơ sở sản xuất từ Trung
Quốc sang Việt Nam.

 ... Tuy nhiên các nhà đầu tư Nhật Bản đã có sẵn các lợi thế so với các nhà đầu tư
khác (kết nối giữa các doanh nghiệp Nhật Bản, quan hệ hợp tác Việt-Nhật đã
được ghi nhận, v.v.)



Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi chính sách công nghiệp

 Việt Nam chưa có chính sách công nghiệp quốc gia (Nghị định 23 của Bộ Chính
trị chỉ đưa ra “định hướng xây dựng chính sách công nghiệp quốc gia”)

 Cách tiếp cận và quy trình xác định và xây dựng các kế hoạch hành động nhằm
phát triển sáu ngành công nghiệp theo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam
trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản: vẫn là hình mẫu cho việc xây dựng
chính sách công nghiệp tại Việt Nam.

 Tuy nhiên vẫn cần hợp tác trong hành động cụ thể….



Tạo đà cải cách môi trường kinh
doanh

 Tranh thủ sự ủng hộ cho các sáng kiến
cải cách đang diễn ra của Chính phủ (vd:
Nghị quyết 19)

 Đầu vào/Góp ý của nhà đầu tư Nhật
Bản về cải thiện các khía cạnh của môi
trường kinh doanh

 Các ấn phẩm/khảo sát đối với các
doannh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại
Việt Nam và các nước châu Á-Thái Bình
Dương: có thể là cơ sở thực tiễn để Việt
Nam tham khảo.



4. Một số vấn đề

Vẫn còn dư địa để cải thiện liên kết giữa doanh nghiệp Nhật Bản và
Việt Nam…

 Việt Nam vẫn chưa thực sự chủ động (còn nhìn các hành động như các dự án
cần tài trợ).

Môi trường kinh doanh tại Việt Nam vẫn còn những tồn tại mà cả
chuyên gia Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đều ghi
nhận (vd. tăng lương, v.v.)

Hợp tác đầu tư có thể không chỉ là vấn đề riêng của Việt Nam-Nhật
Bản

 Vd. Những cải thiện gần đây trong quan hệ kinh tế Trung Quốc-Nhật Bản.

 Trong các Hiệp định thương mại tự do nhiều bên (vd CPTPP)



Giai đoạn 1995-2011:

oHàm lượng giá trị gia
tăng của nước ngoài
trong hàng hóa xuất
khẩu của Việt Nam
tăng từ 21,1% lên
36,2%.

oSong kim ngạch xuất
khẩu tăng tới 17,8 lần.

Nhiều phản ánh về phần chia trong xuất khẩu. Nhưng
Việt Nam thực sự thu được gì?



5. Kiến nghị

Củng cố liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản

 Không chỉ có lợi cho năng lực sản xuất của Việt Nam mà còn mang lại lợi
ích kinh tế và xây dựng hình ảnh cho các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt
Nam.

 Hình thức phi vốn chủ sở hữu trong thương mại nên được khuyến khích.

 Nhưng Việt Nam phải chủ động hơn (chứ không chỉ đòi hỏi các dự án tài
trợ cho các hoạt động).

 Việt Nam cần thay đổi tư duy khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (không
phải tỷ lệ giá trị gia tăng, mà tốc độ tăng giá trị gia tăng mới cần được
quan tâm) – ‘’Phần nhỏ hơn của chiếc bánh lớn hơn”



Hợp tác theo cơ chế đa phương để thúc đẩy và tạo thuận lợi cho
đầu tư

 WTO và các Hiệp định thương mại tự do nhiều bên (CPTPP, RCEP, .v.v.)

 APEC, ASEM, v.v.

 Các sáng kiến tiểu vùng (v.d. GMS)



Duy trì đối thoại liên tục và thực chất về các vấn đề liên quan đến
đầu tư

 Cải cách môi trường kinh doanh;

 Nhu cầu nâng cao năng lực của Việt Nam;

 Nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế tại Việt Nam?

 Khả năng Việt Nam tham gia vào mô hình hợp tác phát triển ba bên do
Nhật Bản dẫn dắt?



XIN CẢM ƠN


