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ベトナムの経済概要 

2013年 2014年 2015年 2016年 
目標 

GDP  5.42% 
1710億米ドル 

5,98% 
1840億米ドル 

6,68% 
2100億米ドル 6,7% 

CPI 6,6 % 4,09% 0,63% < 5% 

輸出 15,4% 
1320億米ドル 

13,6% 
1500億米ドル 

8,1 % 
1620億米ドル 10% 

輸入 1310億米ドル 12,1% 
1480億米ドル   

12 % 
1656億米ドル 10% 

•直接投資（FDI）はベトナムの輸出において重要な役割（> 65%） 

• 経済全体を3分野に集中的に再編： 

   ①公共投資  ②国有企業  ③金融システム    

• 改革3分野を継続的に実施 

   ①体制の構造改革 ②インフラの整備 ③人材開発 
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インフラ整備 

 交通の面、有利な地理的位置(3,440 キロの海岸線、 

重要な海上・航空ルートに属する） 

 

発展的交通インフラ整備 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
1. Về hạ tầng giao thông, hệ thống hạ tầng giao thông Việt Nam đã đạt được những tiến bộ lớn trong thời gian qua, nhiều công trình giao thông quan trọng về đường bộ, đường biển, sân bay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Theo diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) năm 2015, chỉ số cạnh tranh hạ tầng giao thông Việt Nam hiện đứng 67, so với mức 103 vào năm 2010. Đến năm 2020 phấn đấu đưa vào sử dụng 2.500km đường cao tốc (từ mức 720km cuối năm 2015).2. Về hạ tầng năng lượng (điện), an ninh năng lượng, tính ổn định trong việc sản xuất - cung cấp điện cho hoạt động kinh doanh, sinh hoạt tại Việt Nam hiện nay được đảm bảo tốt. Hiện nay, tổng công suất thiết kế các nhà máy điện hiện nay tại Việt Nam khoảng 30 nghìn MW, trong đó, (công suất dự phòng khoảng 25%). Tuy nhiên, do hệ thống phân phối điện của Việt Nam còn lạc hậu, việc cung cấp điện tại một số nơi, trong từng thời điểm nhất định chưa được ổn định, đặc biệt khu vực phía Nam. Trong thời gian tới, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển năng lượng quốc gia phù hợp với hội nhập quốc tế, phát triển hệ thống năng lượng theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển năng lượng sạch, năng lượng mới và tái tạo - gắn chặt với giữ gìn môi trường sinh thái, ứng dụng thành tựu kinh tế trí thức bảo đảm thực hiện phát triển năng lượng bền vững (giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch). Đồng thời, từng bước hình thành thị trường phát điện cạnh tranh (phấn đấu đến từ năm 2021 thực hiện xây dựng thị trường bán lẻ điện cạnh trạnh), đa dạng hóa sở hữu và các phương thức kinh doanh. Một số nhà đầu tư Hàn Quốc đã và đang triển khai các dự án BOT nhiệt điện tại Việt Nam như Posco Energy, Taekwang Energy, Doosan, Samsung C&T, Kepco …Đầu năm 2016, đã đưa vào vận hành toàn bộ Trung tâm điện lực Mông Dương (Quảng Ninh), đáp ứng khoảng 18% tổng công suất phát điện quốc gia, đồng thời, ổn định dự phòng về nguồn.
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2020年まで、2500 kmの高速

道路が完成の予定（2015年：

720 km).  

ASEAN諸国および中国との連

結道路の投資をスピードアッ

プ。 

ハノイ・ハイフォン高速道路 

道路 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Về hệ thống đường bộ: phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối với dự án đường xuyên Á (dự án bao gồm tuyền đường cao tốc và đường sắt xuyên Á nối liền các quốc gia châu Âu và châu Á); hành lang hạ tầng giao thông đường bộ Đông – Tây dài 1,450km nối liền giữa Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam (quốc lộ 01). 1. Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: 6 làn, vận tốc tối đa 120km, hoàn thành 6/12/2015. Thời gian Hà Nội – Hải Phòng giảm xuống còn hơn 01 giờ (từ 2,5 giờ hiện nay)2. Tới hết năm 2015 đã hoàn thành mở rộng Quốc lộ 1A xuyên Việt với 4 làn đường trên toàn tuyến Hà Nội - Cần Thơ. Khi thông tuyến giảm 30% thời gian di chuyển Hà Nội – Tp. HCM (vượt tiến độ 2 năm). Đang hoàn thiện đường Hồ Chí Minh.Miền Trung miền Nam, Sài gòn Trung lương PPP Cao tốc Dầu Giây Phan Thiết, Dung Quất, Cảng … 3. Tại Miền Nam Đầu năm 2014 đã thông xe 20 km cao tốc TP HCM - Dầu Giây	dự án Đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, có chiều dài 54 km, dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay    	Sẽ khởi công đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết trong quý III/20154. Tại Miền Trung, sẽ xây dựng cảng nước sâu Dung Quất (Quảng Ngãi) dự kiến đến 2020 sẽ tiếp nhận được tàu 20.000DWT, hiện nay đang kêu gọi đầu tưTrong những năm qua, Việt Nam đã đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng. Cụ thể: đầu tư vào lĩnh vực điện, cấp thoát nước, giao thông, viễn thông ở Việt Nam chiếm khoảng 12% trong giai đoạn 2006 – 2010 (là tỷ lệ khá cao so với các nước trong khu vực, kể cả Trung Quốc).
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39港 

1A級国際トランジットポートが3つ 

（ヴァンフォン港、ハイフォン港、 

 カイメップ港） 

 

ラック フエン 港 

港湾 
Lạch Huyện 

Vân Phong 

Cái Mép – Thị Vải 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Về hạ tầng cảng biển: Phát triển hệ thống 39 cảng biển; trong đó có ba cảng biển loại 1A (cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, hai cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2017, có độ sâu 14m có khả năng tiếp nhận tàu cỡ lớn và cảng Cái Mép - Thị Vải), 11 cảng loại 1,...  Theo đó, phát triển hệ thống đường bộ nối liền với các biển cũng như trục giao thông Bắc - Nam tập trung vào địa bàn trọng điểm về kinh tế.



7 

20 空港 (7 国際空港) 

ノイバイ国際空港(T2) 

空港 Nội Bài 

Đà Nẵng 

Tân Sơn Nhất  
Long Thành 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Về hạ tầng đường không: Việt Nam có 21 sân bay, trong đó có 11 sân bay quốc tế (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng …) kết nối với hơn 40 điểm đến quốc tế (với 30 hãng hàng không quốc tế có đường bay kết nối với Việt Nam). Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hoàn thành năm 2008 (25 triệu khách/năm), nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài hoàn thành vào cuối năm 2014 (công suất 10 triệu khách và có khả năng mở rộng tối đa lên 15 triệu khách/năm). Mở rộng sân bay Cát Bi - Hải Phòng hoàn thành cuối năm 2016, mở rộng ga quốc tế sân bay Đà Nẵng hoàn thành đầu năm 2017.  Ngoài ra, Việt Nam đang nghiên cứu đầu tư xây dựng các sân bay quốc tế Long Thành, (100 triệu khách / 5 triệu tấn Hàng hóa) dự kiến khởi công giai đoạn I (25 triệu khách / 1,2 triệu tấn hàng hóa) năm 2019,  hoàn thành giai đoạn I chậm nhất năm 2025), trở thành cảng hàng không chung chuyển quốc tế của khu vực. Nhiều hãng Cargo đã có các chuyến bay trực tiếp đên Việt Nam như Korean Airlines, Cathay Pacific, DHL, Emirates, UPS …



8 

 299の 工業団地 

(FDI資本金は43工業団地) 

 15沿岸経済圏 

 03ハイテクパーク  

 ウェブページ 

工業団地や経済区 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Khu công nghiệp, Khu kinh tế, đến nay Việt Nam đã có khoảng 304 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có 206 KCN đã đi vào hoạt động, định hướng đến năm 2020 là 463 KCN (43 dự án có vốn FDI, 259 dự án trong nước), 15 khu kinh tế ven biển. Tổng vốn FDI đầu tư vào KCN khoảng 95 tỷ USD (vốn thực hiện 58,5 tỷ USD), . Tổng vốn FDI đầu tư vào KTT là 40 tỷ USD, vốn thực hiện là 16,5 tỷ USD – số liệu lũy kế tháng 12/2015.* FDI Hàn Quốc vào KCN, KTT lũy kế là 24,8 tỷ USD, qua 1.350 dự án (chiếm 57% vốn đầu tư, 29% dự án) – Số liệu lũy kế tháng 10/2015 (Vụ QLKKT cung cấp)



 

ベトナムにおける各経済区の発展状況 
経済区 場所 面積 

 (ha) 

Chu Lai Quang Nam 27.040 

Dung Quat Quang Ngai 45.332 

Nhon Hoi Binh Dinh 12.000 

Chan May – Lang Co TT- Hue  27.108 

Vung Ang Ha Tinh 22.781 

Nghi Son Thanh Hoa 106.000 

Van Phong Khanh Hoa  150.000 

Phu Quoc Island Kien Giang  58.923 

Nam Phu Yen Phu Yen 20.730 

Dinh Vu – Cat Hai Hai Phong 22.540 

Dinh An Tra Vinh 39.020 

Nam Can Ca Mau 11.000 

Van Don Quang Ninh 217.133 

Hon La Quang Bình 10.000 

Dong Nam Nghe An Nghe An 21.426 

Dong Nam Quang Tri Quang Tri 23.792 

Total 814.792 
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東西経済回廊 

Bangkok 
Phnom  
Penh 

Dawei 

Khon Kaen 

Naypyidau 
Yangon 

Mawlamyine 

Hanoi 

Vientiane 

Da Nang 

Savannakhet 

Ho Chi Minh 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Hành lang kinh tế Đông – Tây- Một đầu là Đà Nẵng, cửa ngõ ra Biển Đông và các tuyến đường biển quốc tếVới sự hỗ trợ của Nhật Bản, đang cải thiện chất lượng các con đường trong hành lang (như đường quốc lộ số 9 thuộc Lào đã hoàn thành 80% lượng công việc đối với những hợp phần do Nhật Bản giúp; và các đoạn đường thuộc Myanmar)



2015年ベトナム経済のハイライト 
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1. 直近8年GDPの最高成長率 (6.68%) 

2. 過去最低のインフレ率 (0.63%) 

3. FDIが堅調(登録額と実施額) 

4. TPP, EVFTA,VKFTA 等多数の FTA の新規締結と発効 

5. 経済体制の強力な革新 

6. 国有企業の株式化 をスピードアップ 

7. 金利、為替レートが有利に動く 

8. 自動産市場が回復 

9. インフラ整備の改善 
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輸出品のトップ１０ (億米ドル) 

品目 2012 2013 2014 2015 
1. 電話、部品 12.72 21.52 24.0 30.58 

2.繊維、織物 15.09 17.89 20.7 22.81 

3.コンピューター、電子製品   7.84 10.68 11.6 15.61 

4.各種履物  7.26   8.37 10.2 12.01 

5. 水産物   6.09   6.73 7.87 6.57 

6.原油   8.23   7.23 7.18 3.72 

7.機械、設備   5.54   6.03 7.16 8.17 

8.木材・木材製品   4.67  5.5  6.1 6.9 

9.運送機器・スペアパーツ   4.58    4.98 5.48 n/a 

10.コーヒー   3.67  2.7 3.55 2.67 
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FDI現状 

2013 2014 2015 

登録額 223億米ドル 219億米ドル 235.2億米ドル 

実施額 115億米ドル 125億米ドル   145億米ドル 
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登録額 実施額 

* 総登録資本金の累計額は約 2845.6億米ドル、 総実施資本金の累計額は約2390億米ドル 
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FDI–業種別 
(2016年2月20日まで累積) 

TT 業種 
投資案

件数 

総投資登録額 

(億米ドル) 

1 加工製造業 10.937 1646.8 

2 不動産 507 509.4 
3 配電給水 110 126.3 

4 宿泊・飲食 453 119.9 

5 建設 1.274 109.3 

6 
卸売り・小売、自動車・オー

トバイク・バイク・原付バイ

クの修理 

1.780 46.8 

7 鉱産 96 44.3 

8 情報通信 1.281 42.4 

9 ロジスティック・倉庫 522 39.1 
10 芸術、娯楽 144 38.3 

その他(9 業種） 3287 123.4 

合計 20.391 2846 

加工製造業 

不動産 

その
他 
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国別FDI投資額一覧 (2016年2月現在) 

TT  投資国 投資案件数  
登録資金額   
(億米ドル)   

       1  韓国                   5.058                 453.9  
       2  日本                   2.965                 388.6 
       3  シンガポール                   1.570                 360.5 
       4  台湾                   2.491                 311.6 
       5  イギリス領ヴァージン諸島                      632                 195.8 
       6  香港                      992                 158.5 
       7  マレーシア                      528                 136.6  
       8  アメリカ                      791                 113.2 
       9  中国                   1.336                   103.9 
     10  ホーランド                      255                   81.5 

  その他(102ヶ国)                    3.773               541.5 
  合計 (112 ヶ国)                  20.391             2845.6 



16 

日本からのFDI–業種別 
(2016年2月20日まで累積) 

TT 業種 
投資案

件数 

総投資登録額 

(億米ドル) 

1 加工製造業 1.490 319.8 

2 不動産 47 19.8 
3 建設 76 11.6 

4 
卸売り・小売、自動車・オー

トバイク・バイク・原付バイ

クの修理 

318 10.4 

5 情報通信 360 8.2 
6 ロジスティック・倉庫 75 3.5 

7 宿泊と飲食 49 3.3 

8 専門研究、科学技術活動 372 3.1 

9 農林水産 40 2.3 

10 金融・銀行・保険 9 1.8 

その他 (8業種) 129 4.8 

合計 2.965 388.6 

加工製造業 

建築 

卸売り、小売、
自動車・オート
バイク・原付バ
イクの修理 

情報通信 

不動産 
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日本からのFDI – 地方別 
(2016年2月20日まで累積) 

TT 地方 案件数 
登録投資額 

(億米ドル) 

1 タイン ホア 13 97 

2 ハノイ 753 48.7 
3 ビンヅオン 256 41.2 

4 ホーチミン市 868 41 

5 ハイフォン 131 35.7 
6 ドンナイ 204 29.5 

7 フンイェン 116 19.7 

8 ハイヅォン 68 12.4 

9 ゲーアン 9 11 

10 
バリアブンタ

ウ 
23 10.2 

その他(42) 524 42.2 

合計 2.965 388.6 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Thanh H
óa  

H
à N

ội  

B
ình D

ương  

TP H
ồ C

hí M
inh 

H
ải Phòng  

Đ
ồng N

ai  

H
ưng Yên  

H
ải D

ương  

N
ghệ A

n  

B
à R

ịa – V
ũng Tàu  

K
hác (42) 



18 

ベトナム進出日系企業の経営実績 
（JETRO2015年調査による） 

• 60% の企業は経営黒字。非製造分野の利益は好調。 
 

• 60% の企業は事業拡大傾向があり、隣国と比べて 

  高い比率。 

 

* 主な原因：「売上高」 (85%), 「高成長の可能性」 
(50%) 
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ベトナム進出日系企業の経営実績 
（JETRO2015年調査による） 

 
•戦略的な投資地として評価される 
 

•安価労働力の15カ国の中3位に位置づける（労働費用
の調査による）。 
 

•安全安定の政治社会状況、高成長率の市場規模につい
ての高評価は50％以上の投資家。 
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投資優遇制度 
法人所得税(CIT) 

税率 条件 
優遇措置適

用期間 

20% 通常の法人所得税税率（CIT） 

17% 

-社会・経済的に困難な地域; 
-家畜・家禽・漁業向けの飼料の生産; 
-農業機械、 省エネルギー製品、 高級鋼; 
- 伝統的な産業 
 

10 年間 

- 売上高が200億ドン（90万米ドル）以下の企業 
- 小規模の信用基金、金融機関の所得 

全期間 

15% 
経済的に困難な地域以外における農業、水産業で営業している植栽、畜産、
加工企業 

全期間 

10% 

- 社会経済的に特別に困難な地域 
- 経済区・ハイテックパーク、研究開発地区、ソフトウェア、特別に重要な
インフラ、環境保護、大規模工場 

15 年間 

- 社会的分野 (教育訓練、医療、文化、スポーツ、環境等 

- 農業、社会住宅開発 … 
全期間 

*** 
優遇対象となる案件は一定期間で免税・減税される。免税期間は最大4年間で、
その後9年間で50％減税。 
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輸入税の免税  

 
•投資奨励案件における固定資産を形成するために輸入される機械、
資材、専用運送手段。 

•国内で生産不可能資材。 

•ホテル、 高層オフィスビル、アパート、ゴルフ場、 観光地、 
娯楽地等に投資する案件向けに一回目で輸入される商品（政府が
規定した品目一覧表に準拠）。 

•特別奨励分野、又は社会・経済的に特別に困難な地域に投資する
案件の資材及び成分は生産開始から5年間輸入税が免税される。 

投資優遇制度 
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案件形状 減免期間 

奨励投資分野に属する案件 3 年間 

社会・経済的に困難な地域における案件 7 年間 

社会・経済的に特別に困難な地域における案件、 
社会・経済的に困難な地域における奨励投資分野に属する
案件 

11 年間 

社会・経済的に特別に困難な地域における奨励投資分野に
属する案件 15 年間 

BOT案件、ハイテクパークにおける案件 全期間 

土地賃借料の減免 



IV. 新政策、改新された投資法 
（2015年7月1日に発効） 

改新された投資法は日本投資家をはじめ、外国投資家に対し、以下のメリットをもたらす 

1. 投資登録証明書から経営登録の項目をとり抜ける 

2. ４５日以内検討するプロジェクトの数を削減し、１５日以内登録する制度を実施するよう
になる。 

3. 工業団地、加工区、ハイテクパーク、経済圏以外のプロジェクトに対し投資登録証明書調
整し、発行する機関レベルを下げる。 

4. 投資禁止分野、制限のある投資分野を明確化。条件付経営業種分野は政府運営サイ
https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi より公開される。 

5. 外国投資プロジェクトに対する投資登録証明書の調整、発行、登録に情報技術を導入 

 

 

企業の運業自由を保障 

投資分野 
規定 

 
投資禁止分

野規定 

 15 

https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi
https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi
https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi
https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi
https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi
https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi
https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi


投資登録証明書の発行手続き (改新された投資法より) 
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外国投資
家 

投資登録 
証明書 

企業登録
証明書 

• 普通のプロジェクトは最大
１５日間 
 

• 国有地の賃貸借プロジェク
トは最大４０日間 
 

• 首相の許可が必要な大プロ
ジェクトは最大６０日間 
 

• 国会に提唱するプロジェク
トは国会会議による 

計画投資局あるいは 管理委員 

経営登録機関にて最
大３日間 

経営 

政府は２０１５年１２月２７日に発効する投資法のガイド政
令・第１１８政令を公布した。 



中古機械・設備の輸入に関する新たな規定  

2014年前半に交付された 通達20／2014／TT−BKHCN号の代わりに通達
23/2015/TT-BKHCN は2015年11月13日に交付された。 
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通達第20号 通達 第23号 

使用期間が5年以内；及び 使用期間が10年以内；及び 

新品の80％以上の品質であること 国家技術基準若しくはベトナム標準又は
安全、省エネ、環境保護に関するG7各国
の規格に適合すること 

使用期間が10年以上の場合、企業の提案
に従って、科学技術省及び関連各省庁が
検討する。 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Theo các quy định trong Thông tư mới, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có thể được nhập khẩu vào Việt Nam khi đáp ứng các tiêu chí: tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm và được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.Trong trường hợp đặc biệt, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi đời quá 10 năm nhưng doanh nghiệp cần thiết phải nhập khẩu để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, thì căn cứ hồ sơ và kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các bộ, ngành xem xét, quyết định.Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư (bao gồm dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng) nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì không phải áp dụng quy định nói trên.Trường hợp cần thiết, khi cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư có thể lấy ý kiến thẩm định công nghệ của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ đối với thiết bị đã qua sử dụng trong hồ sơ dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Đối với linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng, chỉ được nhập khẩu khi doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đang được vận hành tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất có thể tự nhập khẩu hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp khác thực hiện việc nhập khẩu.Với các trường hợp khác có yêu cầu về tuổi thiết bị thấp hơn 10 năm, thì tùy thuộc đặc thù của từng ngành, lĩnh vực được phân công quản lý, bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành quy định cần thiết và thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ biết để thống nhất quản lý.
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経営管理に関連する行政手続きの改革 

2016年にタイの行政手続き処理能力レベルまで目指す 

内容 
改革前の 
実行時間 

改革後の 
実行時間 

2015年の予定 

1 税の申請と納入手続き 537 時間／年 201時間／年 
171時間／年 
(Asean 6に相当) 

2 輸出入の通関手続き 126 時間 
63 時間 
(50%減) 

Asean 6に相当 

3 社会保険の手続き 335時間／年 108時間／年 
49,5時間／年 
(Asean 6に相当) 

4 

電気アクセスの手続き 
高電圧 
中高電圧 
低電圧 

 
180 日 
132 日 
90 日 

 
70日 
35日 
15日 

5 
企業成立及び市場参入
の手続き 

32 日 
(2005年～2008年) 

5日 
(2008年～現在) 

3日 



なぜベトナムなのか 

  

安定した 
政治・社

会 マクロ経
済、GDPの
高成長率 

越日間の
経済連携

協定
(VJEPA) 

戦略的
パート
ナー 

戦略的な 
地理的位

置 

競争的な
労働力 

開放的政
策・多数
優遇制度 

経済統合 

文化の 

類似性 
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50,51 50,6

52,3

53,3
54,6

Tới T6
2010

Tới T6
2011

Tới T6
2012

Tới T6
2013

Tới T6
2014

Lao động từ 15 tuổi (triệu người) 

競争的な労働力 

2015 

人口塔 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Đến cuối năm 2015, Việt Nam có 54,6 triệu người trong độ tuổi lao động (trên 15 tuổi)Đã xây dựng và đang triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020, phấn đấu đến năm 2015 có 55% và năm 2020 có 70% lao động được qua đào tạo.Chính sách phát triển nguồn nhân lực và quản lý lao độngLiên kết với DN để đào tạo lao động phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động của DN. Khuyến khích doanh nghiệp FDI đào tạo nghề cho người lao độngTạo thuận lợi hơn việc cấp phép cho lao động nước ngoài trong các vị trí và lao động trong nước chưa đáp ứng được.Bộ luật Lao động mới chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Chính phủ đã ban hành một số Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, trong đó có một số điểm mới:Loại bỏ một số tranh chấp lao động không cho phép đình công; cấm đình công bất hợp pháp.Về tuyển dụng lao động nước ngoài: không yêu cầu có hợp đồng đào tạo người Việt Nam thay thế, các bằng cấp chứng chỉ của lao động nước ngoài cũng được quy đơn giản hơn.Tăng số người được miễn giấy phép lao động (Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng Văn phòng dự án hoặc người nước ngoài được tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủy nhiệm đại diện cho các hoạt động tại Việt Nam; người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, thuộc phạm vi các ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới của 11 ngành dịch vụ).Rút ngắn thời gian xin cấp giấy phép lao động: Từ 15 ngày hiện nay (theo quy định tại Nghị định 34) xuống 10 kể từ ngày nhận hồ sơ./.


Chart1

		Tới T6
2010

		Tới T6
2011

		Tới T6
2012

		Tới T6
2013

		Tới T6
2014



Lao động từ 15 tuổi (triệu người)

54,6

50.51

50.6

52.3

53.3

53.7



GDP gia tri va growth

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		GDP (Billion USD)		40		45		52		60		70		73

		GDP Growth rate (%)		7.3%		7.8%		8.4%		8.2%		8.5%		6.2%





GDP va FDI

				1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Jul-14

		GDP Growth (%)		5.81		8.7		8.08		8.83		9.54		9.34		8.15		5.76		4.77		6.75		6.84		7.04		7.1		7.7		8.4		8.2		8.5		6.28		5.32		6.78		5.89		5.03		5.42

		Total investment (mil. US$)		1275		2027		2589		3746		6607		8640		4649		3897		1568		2014		2521		2757		3064		4534		6339		12000		21347		64000		21480		18600		14700		13000		21600		9530

		Disbursement (mil. US$)		428		575		1118		2241		2792		2923		3137		2364		2179		2228		2300		2591		2650		2860		3300		4100		8036		11500		10000		11000		11000		10460		11500		6800





GDP va FDI

		



GDP Growth (%)

Total investment (mil. US$)

Disbursement (mil. US$)



Dan so Lao dong

				Tới T6
2010		Tới T6
2011		Tới T6
2012		Tới T6
2013		Tới T6
2014

		Dân số		86.93		87.84		88.78

		Lao động từ 15 tuổi (triệu người)		50.51		50.6		52.3		53.3		53.7





Dan so Lao dong

		



Lao động từ 15 tuổi (triệu người)



FDI Japan

				2004		05		06		07		08		09		10		11		12		2013		7/14

		Number of project		70		107		149		159		147		84		144		208		270		291		168

		Japan FDI (mil. USD)		830		912		1,452		1,385		6,308		439		2,399		2,438		5,137		5,747		1,115

		Japan ODA (tỷ Yên)				101		104		123		83		202		87		145		162		110

		Japan ODA (triệu USD)				916		893		1,046		805		2,156		985		1,819		1,900		1,600

		Total FDI		4,534		6,339		12,000		21,347		64,000		21,480		18,600		14,700		13,000		21,600		9,530





FDI Japan

		



Japan FDI (mil. USD)

Number of project
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2020年までに、ベトナムがG20、15ヶ国を含む 
55ヶ国の構成員からなる経済ネットワークにおいて 

重要なチェーンリンクになると期待 

TPP (12カ国) 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Các Hiệp định thương mại tự do quan trọng đã được ký kết và có hiệu lực: Hiệp định FTA Việt Nam – EUHiệp định FTA Việt Nam – Liên minh hải quan Nga- Belarus- KazakhstanHiệp định FTA Việt Nam – Hàn QuốcHiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP (Mỹ, Nhật, Canada, Úc, New Zealand, Singapore, Malaysia, Brunei, Mexico, Peru, Chile)AEC 2015+ Có nhiều ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu, tạo điều kiện để các doanh nghiệp FDI đầu tư thuận lợi tại Việt Nam.+ Năm 2015, cộng đồng ASEAN đã được hình thành, biến ASEAN thành một thị trường chung với sự tự do di chuyển của vốn, hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và lao động. Việt Nam cùng các nước ASEAN khác sẽ thực hiện đầy đủ cam kết AFTA với cam kết các mức thuế của hầu hết các mặt hàng chỉ khoảng 0-5%.



自由貿易協定 (FTA)  

締結済みの 11FTA  

 
ASEAN-AEC 
ASEAN – インド 
ASEAN – オーストラリア/ニュー

ジーランド 
ASEAN – 韓国 
ASEAN – 日本 
ASEAN – 中国 
ベトナム – 日本 
ベトナム – EU 
ベトナム – 韓国 
ベトナム – アジア・ヨーロッパ      
経済連盟 
TPP 
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締結予定の FTA 

 
- RCEP (ASEAN +6) 
- ASEAN – 香港 
－ベトナム – EFTA（スイス、     

アイスランド、ノルウェー、
リヒテンシュタインを含
む） 

 
 
 

  

http://www.trungtamwto.vn/fta/da-ky-ket/asean


経済統合（TPP,AEC、FTA）による効果： 
迅速な経済発展、投資誘致、輸出力向上 

 先進国の基準に準拠するベトナムの体制改革、法整備、経営環境改善を推進。 

 輸出税、輸入税の税率が0%となった場合、市場の拡大と輸出価値の上昇が期待大 

 ベトナム向け投資が進み、以下の分野がさらに発展することが期待される。 

• 繊維、履物・木材製品；電子電気及び情報技術、ソフトウェア開発. 

•   TPP加盟国や他国が持たないベトナムの熱帯農産物；農産物、食品、飲料 

• 観光、教育・訓練、ロジスティクス等サービス業務 

• 国有企業の株式化（一般企業と平等な措置）    

•  インフラ（PPP）整備 

 年間GDP成長率が更に2～3%上増しされることが期待される（8～10%に）。 

 新たな挑戦を受ける。 
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ハノイ市 
• 面積: 3.345 km2 
• 人口: 709,5 万人  
• FDI優先誘致分野: 
+ ハイテック工業、裾
野産業高い質と付加価
値のサービス 
+ 農林水産物の生産、
バイオテクノロジ- 
+ 環境保護、新型科学
技術の研究 
 

ハーティン省 
•面積: 6.055,6 km2 
•人口: 122.5 万人  
•FDI優先誘致分野: 
+ 家宅・インフラ建設 

+ 機械・設備の製造 
+ 農林水産物・食品・  
    履物・織物の生産 
+ 運送・観光・貿易・ 
    ホテル 

ニンビン省 
•面積: 1.390 km2 
•人口: 93.58 万人  
•FDI優先誘致分野: 
+ クリーン産業、ハイ

テック技術 
+ エコ観光、高級リ
ゾート  サービス 
+ 工業団地、観光地、
都市部のインフラ建設 

ハイフォン市 
•面積: 1.946 km2 
•人口: 183.7 万人  
•FDI優先誘致分野: 
+ 海港・空港サービス、

観光、海洋経済、海上
輸送、物流、金融 
+ 環境に優しくハイ
テック技術を使用した
高い能率と付加価値を
持つキー産業 
+ 農水産物の生産・加
工・輸出；高質の苗
木・種子の生産 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Tờ riêng tóm tắt tiềm năng thế mạnh



日本投資への投資誘致の傾向 

• 大手会社以外に、中小企業を重要な対象とする投資誘致 

• 日本の潜在力のある分野を注目する: 加工産業, ハイテク産業
, 裾野産業、ハイテク農業 （栽培、加工）、インフラ建設 
(PPP)、エネルギー、教育育成、観光、物流。  

• 日本に向けた専用工業団地の建設の投資を急速に促進する。 

• ライセンス取得済の日本企業を積極的にサポートする（現地投
資促進）。 

• 日本語サイトの作成、オンラィンサポートの強化 

• 日本投資促進の担当者、ジャパンデスク、投資促進センターの
活動の強化すること。日本の都道府県及び銀行との調印覚書を
実施すること。日本語対応できる専任を教育・採用すること。 
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裾野産業への投資誘致 

 2020年に向けた日越協力枠組みにおけるベトナムの工業化戦略及び
2030年までのビジョン首相決定第1043/QĐ-TTgに基づく 
 

 -優先発展以下の6業種 
 (i) 電子      (ii) 農業機械 
 (iii) 農水産加工       (iv) 造船 
 (v) 環境及び省エネ            (vi) 自動車・部品 

*現在、政府が上記6業種のワークプランを批准した 
 裾野産業開発に関する政府議定第 111/2015/NĐ-CP号が2016年1月 
   1日から発効した。 
 日本側と協力し、ハイフォンとバリア・ブンタウに日系企業専用工業 
   団地の建設を準備している。 
 中小企業（SME）サポートする法律を現在準備中（2017年に交付予定）。 
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タイ進出日系企業の皆様へ 

ベトナムへのご進出にあたり 
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• 投資政策・投資機会に関する情報提供を行うこと。  

• ベトナムの企業、工業団地、経済特区等のご紹介を、ビジネスマッチン
グ・交流会などを通じてを行うこと。 

• 政府機関との面談を手配すること。 

• 企業設立の手順、工場の建設、投資先の選択・立地等を案内すること。 

• 進出期間内で直面する問題・課題の解決をサポートすること。 

• ご要望・ご希望に応じて何なりと対応すること。 
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ジャパンデスクの活動紹介 

o 日本投資家専用のサポートデスク （北部・中部・南部） 

o 日系企業からの情報を受信する窓口 

o 南部投資促進センター（IPCS)にてインキュベーションルーム 

o 日本語サイト 

o 投資・税関に関する情報・政策を説明する対話・セミナーの年次開催 

o 企業間のビジネスマッチング 

o 日本の組織・協会・地方との友好関係の構築 

o ベトナム各地方にあるジャパンデスクとの連結 



ジャパンビジネスサポートデスク  
(ベトナム) 

インキュベーションルーム 

* 場所: 

計画投資省(MPI)、外国投資局 (FIA),  

北部投資促進センター(IPCN) 

65 Van Mieu, Dong Da, Ha Noi 

* 問合せ: 

Mrs Do Thi Quynh Nga 

Tel: (84-4) 38458149 

Fax: (84-4) 38437927 

Email: ngahttp@yahoo.com 

* 営業時間: 

8:00AM ~ 17:00 PM Monday to Firday 
(Excluding holiday) 

3ヶ月間内無料で提供 

 
 
 
 

mailto:ngahttp@yahoo.com


日系企業をサポートする担当者 
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在大阪ベトナム領事館・投資促進領事  
Mｒ. トウ シュアン ナン  
住所：  4-2-15 Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Shakai-shi, 
Osaka 590-0952, Japan 
Tel： +81-72-221-6666   
Fax：  +81-72-221-6667 
E-mail:  namdx@mpi.gov.vn 

在日ベトナム大使館・ 投資促進カウンセラー 
Mｒ. グエン バン バー  
住所： Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 
50-11 
Tel： (813) 3466-3313 
Fax： (813) 3466-3391 
E-mail:  lanba75jp@yahoo.co.jp 

南部ジャパンデスク（IPCS/FIA） 
Mr. Ichiro ABE  
住所： 南部投資促進センター（IPCS） 
178, Nguyen Dinh Chieu, Dist. 3, Ho Chi Minh City 
Tel： (84-8) 3930 6671  Ext. 27    
Mobile: 84 (0) 94787 1342 
Fax： (84-8) 3930 5304 
E-mail:  jpdeskhcm@gmail.com                
abe0904@yahoo.co.jp 

Hiroaki YASHIRO , Senior Investment Promotion 
Advisor & Japan Desk, North 
Foreign Investment Agency 
Ministry of Planning and Investment, Vietnam 
Address; 65 Van Miew Street, Hanoi 
Mobile ;  (84) 941575093 
Email ; yashiro.hiroaki@friends.jica.go.jp 

mailto:namdx@mpi.gov.vn
mailto:namdx@mpi.gov.vn
mailto:namdx@mpi.gov.vn
mailto:jpdeskhcm@gmail.com
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関西ビジネスデスク 連絡先  
Ms. Nguyen Thi Hong Ngoc   
住所:計画投資省・外国投資庁、Dビル
406、6B Hoang Dieu, Ba 
Dinh,Hanoi 
電話: +84-4-6682-6650 
Email: kansaidesk@mpi.gov.vn  
kansai.business.desk@gmail.com 
 

住所： 計画投資省外国投資庁北部投資促
進センター内、65 Van Mieu, Ba Dinh, 
Hanoi ３階309号室 
電話 +84-4-6663-9395  FAX +84-4-
6275-7039 
Email aichisupportdesk@mpi.gov.vn 
 

埼玉デスク 連絡先  
Ms. Nguyen Ha Vy  
住所:計画投資省・外国投資庁、Dビル
406、6B Hoang Dieu,Ba 
Dinh,Hanoi 
電話: +84-4-6682-6630 
E-mail: saitamadesk@mpi.gov.vn 
saitamadesk@gmail.com 

日系企業のサポートデスク 
（埼玉デスク、愛知デスク、関西デスク） 

AICHI desk 

mailto:kansaidesk@mpi.gov.vn
mailto:kansai.business.desk@gmail.com
mailto:aichisupportdesk@mpi.gov.vn
mailto:saitamadesk@mpi.gov.vn
mailto:saitamadesk@gmail.com
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FDIに関する有用なウェブサイト 

No Website 政府機関 

1 https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi 外国投資に関する政府ポータル 

2 www.chinhphu.vn ベトナム政府電子情報ポータル 

3 www.mpi.gov.vn 計画投資省 

4 http://fia.mpi.gov.vn 外国投資局 

5 www. dangkykinhdoanh.gov.vn  営業登録管理局 

6 www.gso.gov.vn 統計総局 

7 www.khucongnghiep.com.vn ベトナム工業団地 

8 www.dauthau.mpi.gov.vn 電子入札システム 

9 www.moit.gov.vn 商工省 

10 www.mof.gov.vn 財務省 

https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi
http://www.chinhphu.vn/
http://www.mpi.gov.vn/
http://fia.mpi.gov.vn/
http://www.mpi.gov.vn/
mailto:duongviet2002@gmail.com
mailto:phuongfia@mpi.gov.vn
http://www.dauthau.mpi.gov.vn/
mailto:namdx@mpi.gov.vn
mailto:saitamadesk@mpi.gov.vn


御清聴、ありがとうございました！ 

外国投資局(FIA) 
6B Hoang Dieu street, Hanoi, 
Vietnam 
Tel. (84-4) 7343759 / 763  
Fax: (84-4) 7343769 
Website: http//fia.mpi.gov.vn 
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