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I. Thực trạng dịch chuyển đầu tư trong bối cảnh dịch Covid-19

(コロナ禍での投資傾向)

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, chủ nghĩa bảo hộ thương

mại, xu hướng bảo hộ sản xuất trong nước…

-> dòng vốn đầu tư toàn cầu sụt giảm, có sự dịch chuyển giữa các

khu vực/quốc gia.

-> các nước ASEAN nổi lên như là điểm đến tiềm năng cho sự

phân bổ lại dòng vốn đầu tư.

Dịch Covid-19 là chất xúc tác đẩy nhanh quá trình dịch

chuyển đầu tư đã phát sinh trước đó
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I. Thực trạng dịch chuyển đầu tư của Nhật Bản

(日本からの投資状況)

Khoản tiền 2,29 tỷ USD cho “cải cách chuỗi cung ứng”, trong đó:

(i) 2,07 tỷ USD hỗ trợ xây dựng nhà máy, đầu tư trang thiết bị

sản xuất trong nước;

(ii) 220 triệu USD hỗ trợ đa dạng hóa nguồn cung cho chuỗi cung

ứng ở nước ngoài, chủ yếu là chuyển nhà máy sang ASEAN.

Tuy nhiên thực tế nhiều công ty Nhật Bản chưa mặn mà với việc

rút hẳn khỏi Trung Quốc do đây là thị trường đặc biệt quan trọng.

Các công ty Nhật Bản gần đây mở rộng chuỗi cung ứng, mở rộng

sản xuất tại các nước ASEAN chứ không phải là dịch chuyển

hoàn toàn nhà máy ra khỏi Trung Quốc.
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II. Thực trạng hợp tác đầu tư Việt Nam – Nhật Bản

(日越間の投資協力)

 Ưu điểm:

- Quy mô và tính tăng trưởng của thị trường

- Chính trị - xã hội ổn định

- Môi trường sống lý tưởng cho người nước ngoài

 Nhược điểm:

- Chi phí nhân công bắt đầu tăng lên

- Khó khăn trong tuyển lao động, tỷ lệ nghỉ việc cao

- Rủi ro từ hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, thủ tục thuế phức

tạp

- Công nghiệp hỗ trợ nội địa chưa thực sự đáp ứng yêu cầu
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II. Thực trạng hợp tác đầu tư Việt Nam – Nhật Bản

(日越投資協力)

 Cơ hội:

- Tận dụng các cam kết ưu đãi về đầu tư, thương mại trong các Hiệp định

FTA mà hai nước là thành viên: AJCEP, VJEPA, CPTPP, sắp tới là RCEP,

ngoài ra Việt Nam vừa phê chuẩn EVFTA…

- Chính phủ Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho dòng đầu tư

của Nhật Bản vào Việt Nam.

 Thách thức:

- Sự cạnh tranh của các đối thủ (ASEAN, Ấn Độ…) trong việc thu hút

FDI từ Nhật Bản, thông qua các công cụ chính sách ưu đãi như: miễn

giảm thuế, ưu đãi về đất đai, cam kết cải thiện môi trường đầu tư – kinh

doanh, cung cấp gói hỗ trợ đào tạo công nhân lành nghề…

- Sự biến động trong chính trị Nhật Bản có thể ảnh hưởng đến chính sách

hỗ trợ dịch chuyển chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật.
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II. Thực trạng hợp tác đầu tư Việt Nam – Nhật Bản

(日越間の投資協力)
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III. Giải pháp chung thu hút đầu tư nước ngoài

(魅力的な外国投資への処方箋)

- Kiểm soát tốt làn sóng dịch Covid-19 thứ hai (và có thể là thứ ba,

thứ tư…) -> ổn định hoạt động sản xuất – kinh doanh của nhà đầu

tư nước ngoài, nối lại sự di chuyển thể nhân.

- Xây dựng và công bố chính sách thu hút chuyển dịch đầu tư: lĩnh

vực ưu tiên, địa phương ưu tiên, các ưu đãi…

- Chuẩn bị tốt về hạ tầng cơ sở (điện, nước, thông tin, logistics…)

nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư nhằm rút ngắn

thời gian triển khai kế hoạch của các nhà đầu tư
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III. Giải pháp thu hút FDI từ Nhật Bản

(魅力的な日本からの投資のために)

- Chuẩn bị nguồn nhân lực am hiểu ngôn ngữ, văn hóa Nhật Bản,

tăng cường số lượng và chất lượng các Japan Desk.

- Hợp tác với các công ty/tổ chức tư vấn đầu tư của Nhật Bản.

- Tận dụng sự hỗ trợ của các cơ quan hữu quan: Bộ KH&ĐT,

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (thuộc Cục XTTM, Bộ Công Thương),

Bộ phận Đầu tư/Bộ phận Thương vụ thuộc Đại sứ quán Việt Nam

tại Nhật Bản/Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka.

- Tổ chức thêm nhiều chương trình hội thảo – giao thương trực

tuyến giới thiệu môi trường đầu tư/chính sách ưu đãi thu hút đầu tư

của Việt Nam, đồng thời kết nối các địa phương/khu công nghiệp

của Việt Nam với các nhà đầu tư Nhật Bản.

9



Trân trọng cám ơn!

(ありがとうございました)
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