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Nội dung của báo cáo này dùng cho doanh 
nghiệp tham khảo, thông tin có thể thay đổi bởi 
các yếu tố khách quan của thị trường hoặc những 
thay đổi chính sách từ các cơ quan chức năng Nhật 
Bản và quốc tế. 
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và số liệu đã công bố của các tổ chức
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TỔNG QUAN VỀ QUỐC GIA NHẬT BẢN 

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ – VĂN HÓA – XÃ HỘI NHẬT BẢN

Tên đầy đủ: Nhật Bản (Japan)  
Thủ đô: Tokyo
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Thể chế: Nhật là quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến. Hiến pháp Nhật Bản được 
ban hành năm 1946 và có hiệu lực vào năm 1947, thay thế Hiến pháp Meiji năm 1889. 
Nội dung của bản Hiến pháp này khác với bản trước đó hai điều cơ bản: 1. Nguyên tắc 
chủ quyền và 2. Mục tiêu duy trì Nhật Bản thành một quốc gia hòa bình và dân chủ. 
Thiên hoàng Nhật Bản hiện tại chỉ đóng vai trò là biểu tượng của nhà nước và sự thống 
nhất của người dân, trong khi quyền lực tối cao lại thuộc về người dân (quyền con người 
được bảo đảm rõ ràng). Chính phủ Nhật hiện dựa vào hiến pháp quy định về sự phân 
chia quyền lực giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp. Vai trò chính của Thiên hoàng hiện 
tại bao gồm các thủ tục như: bổ nhiệm thủ tướng Chính phủ, (người được chỉ định đầu 
tiên bởi Quốc hội (Kokkai)), bổ nhiệm chánh án của Tòa án Tối cao (Saikō Saibansho), 
triệu tập các phiên họp của Quốc hội, ban hành luật pháp - hiệp ước, và trao tặng huân 
chương cho những đối tượng được nội các (naikaku) tham vấn và chấp thuận.

Quyền hạn lập pháp được trao cho Quốc hội, được bầu ra theo số đông và bao gồm 
hai viện. Hạ viện (Shugiin) có tầm quan trọng hơn Thượng viện (Sangiin) trong các vấn đề 
như thông qua luật pháp, kiểm soát ngân sách và phê chuẩn các hiệp ước với các cường 
quốc nước ngoài. Quyền hành pháp được trao cho nội các sẽ do thủ tướng tổ chức và 
chỉ đạo, tuy nhiên quyết định bổ nhiệm nội các chính thức lại đến từ Hạ viện. 

Vị trí địa lý: Là một quốc đảo nằm ngoài khơi bờ biển phía đông châu Á, bao 
gồm một chuỗi lớn các hòn đảo theo hình vòng cung đông bắc-tây nam với chiều dài 
khoảng 2.400 km, nằm trong vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Gần như toàn bộ diện 
tích đất thuộc về bốn hòn đảo chính theo thứ tự từ bắc xuống nam, đó là: Hokkaido 
(Hokkaidoaidō), Honshu (Honshū), Shikoku và Kyushu (Kyūshū). Honshu là đảo lớn nhất 
trong bốn đảo, sau đó tới Hokkaido, Kyushu và Shikoku. 

Ngoài ra, Nhật Bản còn chứa rất nhiều hòn đảo nhỏ hơn, trong đó có các nhóm 
chính là Quần đảo Ryukyu (Nansei) (bao gồm đảo Okinawa) ở phía nam và phía tây của 
đảo Kyushu và các đảo Izu, Bonin (Ogasawara) và Núi lửa (Kazan) ở phía nam và phía 
đông của đảo Honshu. Thủ đô Tokyo (Tōkyō), phía đông đảo trung tâm Honshu, là một 
trong những thành phố đông dân nhất thế giới.

Diện tích: Tổng cộng: 377.915 km2, xếp hạng thứ 63 trên thế giới, trong đó:
- Đất liền chiếm 364.485 km2

- Nước, sông ngòi chiếm 13.430 km2.
Dân số: 125.507.472 (Tính đến tháng 7/2020), xếp hạng thứ 11 trên thế giới.
GDP: 4,971 ngàn tỷ USD (2018)
GDP trên đầu người: 39.290 USD (2018)
Tiền tệ: Đồng yen (¥), với tỷ lệ hối đoái chính thức là 1 USD đổi được 109,875 yen.
Khoáng sản: Trữ lượng khoáng sản Nhật Bản rất nhỏ và chất lượng của quặng khai 

thác được thường kém. Than, quặng sắt, kẽm, chì, đồng, lưu huỳnh, vàng và bạc là một 
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Cơ cấu dân tộc của Nhật Bản

trong những khoáng sản phong phú nhất (dữ liệu tương đối), trong khi lượng vonfram, 
crôm và mangan thì ít hơn. Nhật Bản cũng có trữ lượng lớn đá vôi. Các quặng niken, 
coban, bauxite (quặng nhôm), nitrat, muối đá, kali, phốt phát, dầu thô và khí tự nhiên gần 
như đều thiếu vắng hoàn toàn.

Người Nhật tự xem mình là một nhóm dân tộc duy nhất. Một vài trường hợp ngoại 
lệ bao gồm những người nước ngoài thường trú (đặc biệt là người Hàn Quốc), công dân 
Nhật Bản của tộc Ainu, và người Nhật Ryukyu sống ở Okinawa. Nhật Bản cũng có một 
nhóm nhỏ dân số là người gốc Hoa.
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NGÔN NGỮ

TÔN GIÁO

Tỷ lệ di dân thường trú tại Nhật Bản 2017

Tiếng Nhật là ngôn ngữ quốc gia, còn tiếng Ainu (dân tộc thiểu số phía đông bắc) 
thì gần như tuyệt chủng. Ngôn ngữ Nhật Bản thường được xếp vào ngữ hệ Altaic và đặc 
biệt gần giống với tiếng Hàn, mặc dù từ vựng của 2 tiếng rất khác nhau. 

Sự phân bố của tiếng Nhật gần như trùng khớp với lãnh thổ Nhật Bản. Tiếng Nhật 
chuẩn, dựa trên phương ngữ ở Tokyo, được thành lập vào cuối thế kỷ 19 thông qua 
sự ra đời của hệ thống giáo dục quốc gia và sự mở rộng trong giao tiếp. Nhật Bản có 
nhiều phương ngữ địa phương không thể trao đổi qua lại với nhau, tuy nhiên đối với 
tiếng Nhật chuẩn được sử dụng rộng rãi trên phát thanh truyền hình, thì được nghe 
hiểu ở khắp mọi nơi.

Tôn giáo bản địa Shintō của Nhật Bản cùng tồn tại song song với nhiều giáo phái 
khác nhau của Phật giáo, Thiên chúa giáo, một số tín ngưỡng đạo pháp cổ xưa và vài tôn 
giáo mới (shinkō shukyō) xuất hiện từ thế kỷ 19. Không một tôn giáo nào thực sự chiếm 
ưu thế, và mỗi tôn giáo đều bị ảnh hưởng bởi những tôn giáo khác. Vì vậy, một người 
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Tỷ lệ tín đồ các tôn giáo 2012

hoặc một gia đình nào đó tin vào một số vị thần trong đạo Shintō và vừa là tín đồ của 
giáo phái Phật giáo, là chuyện rất bình thường. 

Người Nhật thường không có niềm tin tôn giáo mãnh liệt, ngoại trừ các tín đồ 
trong một số tôn giáo mới. Trẻ em Nhật Bản thường cũng không có khóa đào tạo tôn 
giáo chính thức nào. Mặt khác, nhiều gia đình Nhật Bản đều có đặt một bàn thờ Phật 
(butsudan) trong nhà nhằm thực hiện nhiều nghi lễ khác nhau mỗi ngày, trong đó có 
tưởng niệm các thành viên gia đình quá cố.

Lưu ý: Một số người Nhật cùng một lúc vừa thực hành tín ngưỡng Shinto và 
Phật giáo 
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GDP thực và mức lạm phát (tỷ lệ % qua các năm)

GDP theo ngành (năm 2017)

Nguồn: HKTDC

Nguồn: HKTDC



11ITPC - THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI NỔI BẬT

Nhật Bản là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) kể từ ngày 1 
tháng 1 năm 1995 và là thành viên của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương 
mại kể từ ngày 10 tháng 9 năm 1955. Biểu thuế quan của Nhật Bản có năm cột mức 
thuế áp dụng với các tên cột như sau: 1. Tổng quan, 2. WTO, 3. Hệ thống ưu đãi 
phổ cập (GSP), 4. Các quốc gia kém phát triển nhất và 5. Tạm thời. GSP của Nhật 
Bản sẽ ưu đãi các mức thuế thấp hơn hoặc miễn thuế cho các sản phẩm được nhập 
khẩu từ các nước đang phát triển.

Hầu hết các hàng hóa có thể được nhập khẩu tự do mà không cần giấy phép nhập 
khẩu, ngoại trừ một số mặt hàng bị ngăn lại bởi hệ thống hạn chế nhập khẩu (ví dụ: các 
sản phẩm hóa học và vũ khí). Tính đến tháng 7 năm 2019, Nhật Bản đã có tổng cộng 
18 thỏa thuận hợp tác kinh tế (EPA) có hiệu lực, ký kết với các quốc gia và khu vực 
sau: Singapore, Mexico, Malaysia, Chile, Thái Lan, Indonesia, Brunei, ASEAN, Philippines, 
Thụy Sĩ, Việt Nam, Ấn Độ, Peru, Úc và Mông Cổ. Mặt khác, EPA với Liên minh châu Âu 
(EU) cũng đã có hiệu lực. Nhật Bản đang đàm phán các thỏa thuận khác với Colombia 
và Thổ Nhĩ Kỳ, RCEP cũng như FTA ba bên giữa Nhật Bản, Trung Quốc đại lục và Hàn 
Quốc. Các cuộc thảo luận với Canada, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Hàn Quốc 
vẫn tiếp tục diễn ra.

Định hướng chung của các chính sách thương mại của Nhật Bản vẫn không thay đổi. 
Nhật Bản có một số hệ thống đẩy nhanh việc giải phóng và thông quan hàng hóa, bao 
gồm cả chương trình doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt (AEO). Nước này có các thỏa thuận 
công nhận lẫn nhau về chương trình AEO với một số các đối tác thương mại.

Thuế quan ở Nhật Bản thường thấp, dao động từ 0,5% đến 5,0% và 1,7% đến 
15,3% đối với hàng nông sản.

Mặc dù Nhật Bản sử dụng tương đối ít các biện pháp phòng vệ thương mại, số lượng 
các biện pháp chống bán phá giá do nước này thực hiện đã tăng lên trong thời gian qua. 
Vào ngày 18 tháng 6 năm 2018, Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc giải thích lý do nước này 
áp thuế đối với thép không gỉ; sau đó, vào ngày 6 tháng 11 năm 2018, Nhật Bản liền bắt 
đầu điều tra quá trình trao đổi các tàu thương mại với Hàn Quốc.

Năm 2017, Nhật Bản bắt đầu việc thực thi pháp luật về chỉ dẫn địa lý đối với thực 
phẩm, đồ uống, nông sản và hải sản; tăng cường bảo vệ bí mật thương mại; tiến hành 
sửa đổi Đạo luật Bằng sáng chế, Đạo luật Thương hiệu, Đạo luật Thiết kế và Đạo luật về 
Ứng dụng Quốc tế theo Hiệp ước Hợp tác Sáng chế.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) chịu trách nhiệm quản 
lý hệ thống hạn ngạch nhập khẩu. Một số sản phẩm cá phải tuân theo hạn ngạch nhập 
khẩu này, dựa trên cung và cầu trong nước.
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CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NỔI BẬT

ITPC tiếp làm việc cùng hệ thống phân phối Aeon Nhật Bản

Lĩnh vực dịch vụ, một thành phần quan trọng trong nền kinh tế của Nhật Bản, luôn 
rộng cửa tạo cơ hội cho cạnh tranh, ngoại trừ các lĩnh vực đặc biệt như một số ngành dịch 
vụ truyền hình và y tế. Trong vài năm qua, Nhật Bản đã thực hiện một số sửa đổi đối với 
Đạo luật Ngân hàng. Những sửa đổi này đã giảm bớt một phần yêu cầu đối với dịch vụ 
đại lý và dịch vụ trung gian cho ngân hàng nước ngoài và đưa ra một loạt các quy tắc mới 
và chặt chẽ hơn về tiêu chuẩn cấp phép, nghĩa vụ thông tin, bảo trì tài sản ở Nhật Bản 
và quyền giám sát trong trường hợp phá sản hoặc tái tổ chức, chủ yếu vì lý do an ninh.

Chính phủ Nhật Bản hoan nghênh chào đón đầu tư nước ngoài và đặt ra mục tiêu 
tham vọng là tăng thêm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn đạt mức cao kỷ lục trong 
năm 2017. Mặc dù là đất nước giàu có, có mức độ phát triển cao và thoải mái với đầu 
tư nước ngoài, cổ phiếu FDI (một cổ phần GDP) của Nhật Bản đứng thấp nhất trong 
toàn Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Những thay đổi về môi trường đầu tư của 
Nhật Bản trong tương lai chủ yếu phụ thuộc vào sự thành công của cải cách cơ cấu đối 
với nền kinh tế của nước này. Những thay đổi gần đây nhằm tăng cường quản trị doanh 
nghiệp và tăng cường sự tham gia của lực lượng lao động nữ có tiềm năng đã cải thiện 
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điều kiện kinh tế; tuy nhiên, Nhật Bản có thể sẽ phải cải cách mạnh hơn nữa nhằm đảm 
bảo sự tăng trưởng kinh tế được tiếp tục.

Ngân hàng Nhật Bản luôn đi đầu trong việc nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng tư nhân bằng 
cách nới lỏng tiền tệ định lượng và định tính (lãi suất âm). Về mặt tài chính, một số 
kế hoạch kinh tế đã được thông qua nhằm cải thiện tài chính công của nước này (bao 
gồm cả tình trạng nợ) và tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế thông qua đầu tư 
quy mô lớn cùng nhiều hoạt động khác nhau. Vào tháng 4 năm 2014, chính phủ Nhật 
đã thành lập Hội đồng Xúc tiến FDI bao gồm các bộ trưởng chính phủ và cố vấn khu 
vực tư nhân. Về mặt chính sách tài khóa, vào tháng 6 năm 2016, chính phủ Nhật Bản 
tuyên bố hoãn kế hoạch tăng thuế tiêu thụ từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 10 năm 
2019. Trong năm 2016-2017, một loạt ngân sách bổ sung đã được phê duyệt để cung 
cấp các gói hỗ trợ tài chính khác nhau cho khu vực tư nhân, bao gồm các khoản tài trợ 
cho những đề án nghiên cứu và phát triển, và viện trợ cho các dự án khắc phục thảm 
họa và phát triển cơ sở hạ tầng.

Môi trường pháp lý của Nhật Bản hỗ trợ rất nhiều cho các nhà đầu tư. Các tòa 
án hoạt động độc lập, phức tạp và thường đối xử công bằng với các nhà đầu tư nước 
ngoài. Hệ thống pháp lý của nước này đã cải thiện mức độ minh bạch và hướng tới 
phát triển các quy định mới phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Thị trường vốn là 
sâu rộng và luôn có sẵn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Nhật Bản duy trì sự bảo hộ 
mạnh mẽ đối với quyền sở hữu trí tuệ, và việc thực thi sự bảo hộ này cũng mạnh mẽ 
không kém. Đất nước này là quê hương của các tập đoàn, cơ sở nghiên cứu và công 
nghệ tầm cỡ thế giới. Gần như tất cả các giao dịch ngoại hối, bao gồm luân chuyển 
lợi nhuận, cổ tức, tiền bản quyền, đem vốn trở về nước và trả nợ gốc, đều được phép 
tự do. Vào tháng 6 năm 2018, một đạo luật đã ra đời nhằm giới thiệu “khung pháp 
lý thí điểm” (regulatory sandbox measure), theo đó các mô hình kinh doanh hoặc 
công nghệ đổi mới ở giai đoạn đầu có thể được đánh giá chủ quan và được kiểm 
nghiệm theo từng trường hợp, trong phạm vi “khung thí điểm” của chúng, mà không 
phải chịu quy định pháp lý nào.

Chính phủ Nhật Bản thiết lập các chương trình để đẩy mạnh thu hút vốn FDI vào 
nước này. Ngay sau khi Thủ tướng Shinzō Abe nhậm chức, chính phủ đã tuyên bố ý định 
tăng gấp đôi cổ phiếu FDI vào Nhật Bản lên 35 nghìn tỷ JPY vào năm 2020 và nhắc lại 
cam kết trong Chiến lược Hồi sinh Nhật Bản sửa đổi được ban hành vào tháng 8 năm 
2016. Việc thu hút vốn FDI của chính quyền Abe là một chiến lược nhằm cải tổ và khôi 
phục nền kinh tế Nhật Bản, nơi liên tục đối mặt với những thách thức dài hạn của tình 
trạng tăng trưởng thấp, dân số già và lực lượng lao động bị thu hẹp.

METI và Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO) là các cơ quan chính chịu 
trách nhiệm hỗ trợ các công ty nước ngoài muốn đầu tư vào Nhật Bản. METI và JETRO 
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đã thành lập văn phòng một điểm đến cho các nhà đầu tư nước ngoài (chỉ một địa điểm 
duy nhất ở Tokyo, có hỗ trợ ngôn ngữ), nơi những nhà kinh doanh có ý định thành lập 
công ty tại Nhật Bản nhờ hỗ trợ xử lý các thủ tục giấy tờ cần thiết. JETRO điều hành sáu 
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Đầu tư trên khắp nước Nhật (tại Fukuoka, Kobe, Nagoya, 
Osaka, Tokyo và Yokohama), cung cấp dịch vụ tư vấn về các loại hình thành lập công 
ty, đăng ký kinh doanh, nhân sự, văn phòng và vấn đề cư trú tại Nhật Bản. Đến tháng 10 
năm 2018, văn phòng một cửa Tokyo đã xử lý hơn 10.400 trường hợp.

JETRO có lập ra một danh sách ưu đãi đầu tư khác nhau dành cho các nhà đầu tư 
nước ngoài. Nhật Bản không còn khu thương mại tự do hoặc cảng tự do. Tuy nhiên, 12 
đặc khu chiến lược quốc gia đã được thành lập.

Vào tháng 3 năm 2015, Hội đồng Xúc tiến Đầu tư Nước ngoài tại Nhật Bản đã thông 
qua “5 cam kết thu hút doanh nghiệp nước ngoài đến Nhật Bản”; sau đó, vào tháng 1 
năm 2016, chính phủ Nhật Bản thành lập Hệ thống Bổ nhiệm Cố vấn Đầu tư, theo đó 
một bộ trưởng nhà nước làm cố vấn cho các công ty nước ngoài có các dự án đầu tư 
quan trọng tại Nhật Bản. Hệ thống này nhằm tổ chức các buổi đối thoại giữa chính phủ 
Nhật Bản và các công ty nước ngoài. Trong số chín công ty được chọn vào tháng 4 năm 
2016, có 07 công ty đến từ Hoa Kỳ, 01 công ty từ Pháp và 01 công ty đến từ Hà Lan.

Trong giai đoạn hậu chiến kể từ năm 1945, chính phủ Nhật Bản đã không truất hữu 
bất kỳ doanh nghiệp nào. Việc truất hữu hoặc quốc hữu hóa đầu tư nước ngoài tại Nhật 
Bản là rất khó xảy ra.

Tính đến tháng 7 năm 2019, Nhật Bản đã ký kết các hiệp ước đầu tư song phương 
với 28 quốc gia và vùng lãnh thổ: Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc đại lục, 
Colombia, Ai Cập, Hồng Kông, Iran, Iraq, Israel, Kazakhstan, Kenya, Hàn Quốc, Kuwait, 
Lào, Mozambique, Myanmar, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Peru, Nga, Ả Rập 
Saudi, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan và Việt Nam. Hai quốc gia là 
Armenia và UAE cũng đã có văn bản ký kết nhưng chưa có hiệu lực. Nhật Bản còn có 20 
hiệp ước khác với nội dung liên quan đến đầu tư (ký với ASEAN, Úc, Brunei, Chile, Trung 
Quốc đại lục, EU, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, Mông Cổ, 
Peru, Singapore, Thụy Sĩ, Thái Lan và Việt Nam).

Doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài Nhật Bản có quyền thành lập và sở hữu ngành 
nghề kinh doanh, và tham gia vào tất cả các hình thức hoạt động có trả thù lao. Nhật Bản 
đã dần loại bỏ hầu hết các hạn chế hình thức đối với FDI. Một hạn chế duy nhất còn lại 
chính là giới hạn quyền sở hữu nước ngoài ở mức 33% đối với nhà điều hành điện thoại 
độc quyền ‘Nippon Telegraph and Telephone Corporation’ (Nhật Bản Điện tín Điện thoại 
Chu thức hội xã). Luật Phát thanh của Nhật Bản cũng yêu cầu giới hạn đầu tư nước ngoài 
vào các đài truyền hình chỉ ở mức 20% hoặc 33% tùy từng đài. Quyền sở hữu nước ngoài 
của các công ty Nhật Bản đầu tư vào các đài truyền hình mặt đất sẽ được tính vào các 
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Kết nối B2B giữa doanh nghiệp Việt Nam với bộ phận thu mua Aeon Việt Nam

giới hạn này. Những giới hạn này sẽ không áp dụng cho chủ sở hữu cơ sở vệ tinh truyền 
thông, nhà cung cấp chương trình hoặc nhà khai thác truyền hình cáp.

Nhật Bản không có hạn chế về lưu trữ dữ liệu. Vào tháng 9 năm 2015, Quốc hội 
Nhật Bản thông qua sửa đổi Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân, trong đó hướng tới việc 
tăng cường sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo quyền 
về riêng tư. Việc sửa đổi đã tạo ra các quy tắc mới để bảo vệ dữ liệu cá nhân (bao gồm 
lưu chuyển dữ liệu cá nhân qua internet) và đã tạo tiền đề thành lập ra cơ quan bên thứ 
ba (tương tự như ủy viên quyền riêng tư của EU với tư cách là cơ quan quản lý). Vào ngày 
1 tháng 1 năm 2016, Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân (PIPC) đã được thành lập. PIPC 
ban hành hướng dẫn cho các doanh nghiệp về bảo vệ dữ liệu cá nhân vào ngày 30 tháng 
11 năm 2016. Sửa đổi năm 2015 đối với Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân đã có hiệu 
lực kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2017.

Đạo luật Ngoại hối và Ngoại thương Nhật Bản có quy định đầu tư vào các lĩnh vực 
được coi là có ý nghĩa an ninh quốc gia hoặc ổn định kinh tế. Nếu một nhà đầu tư nước 
ngoài muốn mua hơn 10% cổ phần của một công ty niêm yết trong một số lĩnh vực được 
chỉ định, họ phải thông báo trước và được sự chấp thuận của Bộ Tài chính và Bộ điều 
chỉnh ngành cụ thể. Các ngành được chỉ định bao gồm: nông nghiệp, hàng không vũ trụ, 
lâm nghiệp, dầu khí, điện, khí đốt, nước, viễn thông và sản xuất da.
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KINH DOANH TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Sau khi bong bóng thị trường bất động sản và chứng khoán sụp đổ vào đầu 
những năm 1990, Nhật Bản đã trải qua nhiều thập niên gần như suy sụp. Giai 
đoạn từ 1990 đến 2012 trước khi có chiến lược Abenomics, nền kinh tế Nhật 

Bản đã trải qua nhiều thăng trầm như sau: tăng trưởng kinh tế của Nhật gần bằng 0% 
trong 20 năm; chi tiêu tiêu dùng bị đình trệ do giảm phát; vụ động đất xảy ra hồi 2011 
làm kéo theo những hệ quả nặng nề đến năm 2012; khoản nợ công lớn do lạm phát 
trong chi tiêu từ những năm 1990; tình trạng giảm lực lượng lao động trong dài hạn do 
tình trạng dân số Nhật Bản; tỷ lệ lao động nữ giới thấp; một lượng lớn dân số (1/3 dân 
số) làm các công việc không chính thức với thu nhập và lợi ích thấp hơn.

Ngay sau khi đắc cử lần thứ hai vào năm 2012, Thủ tướng Shinzo Abe nhanh chóng 
đưa ra chính sách kinh tế “Abenomics”, kết hợp từ 2 từ “Abe” và “Economics” với nhau. 
Sau 5 năm thực hiện chính sách kinh tế này, nền kinh tế Nhật Bản đã có những chuyển 
biến rất rõ nét. Theo những số liệu thống kê mới nhất, kinh tế Nhật Bản đang ở trong 
giai đoạn tăng trưởng liên tục dài nhất trong gần 30 năm qua. Cụ thể, GDP trong quý 
IV/2017 tăng 0,1% so với quý trước (tính theo năm là 0,5%) và đây là quý tăng trưởng 

Hội nghị bàn tròn giữa chính quyền TPHCM và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM 
năm 2019
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TINH THẦN DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN LÀ YẾU TỐ THEN CHỐT 
TRONG KINH DOANH

thứ 8 liên tiếp của kinh tế Nhật Bản. Đầu tư vốn tăng 0,7% (một phần để đối phó với 
tình trạng thiếu nhân lực). 

Xuất khẩu của Nhật tăng 2,4% (nhờ xuất khẩu linh kiện điện thoại thông minh và xe 
hơi tăng mạnh). Tiêu dùng cá nhân đã tăng 0,5%, lần đầu tiên tăng sau 2 quý. Với các 
doanh nghiệp, tỷ lệ lợi nhuận thông thường trong ngành công nghiệp sản xuất từ 4,6% 
tăng lên 8,9%, trong lĩnh vực phi sản xuất lên mức cao kỷ lục tăng từ 3,7% lên 6,0%, cho 
thấy môi trường đã chuyển biến thuận lợi cho việc nâng cao lợi nhuận của các doanh 
nghiệp. Số vụ phá sản doanh nghiệp cũng đã giảm 30,3% so với năm 2012. Điều này 
chứng tỏ, nếu biết cách áp dụng chính sách cải cách cơ cấu của nền kinh tế một cách 
mạnh mẽ, Nhật Bản vẫn có cơ hội để phát triển thần kì trong tương lai.

Văn hóa Nhật Bản hàng ngàn năm đã hình thành nên những phong tục, tập quán, 
lễ nghi trong văn hóa ứng xử, cách ăn mặc và lối sống sinh hoạt hằng ngày của người 
dân Nhật Bản. Do vậy, trong kinh doanh, người Nhật cũng mang vào những nét văn hóa 
và lễ nghi độc đáo đó. Theo như trang Venture Japan, văn hóa ứng xử trong kinh doanh 
của người Nhật có nét tương đồng với văn hóa kinh doanh nói chung của người phương 
Tây. Đó là sự lịch thiệp, nhạy cảm và giữ gìn cung cách. Nhưng những nguyên tắc đã 
phát triển tới mức nghi lễ giữa hai đối tác làm ăn thì quả thực chỉ Nhật Bản mới có. Đó là 
nghi lễ trao đổi danh thiếp, là các quy tắc nghiêm ngặt về thời trang công sở hay sự kính 
trọng khó nơi đâu sánh bằng dành cho những đồng nghiệp cao tuổi. Sau đây là một số 
lời khuyên khi bạn muốn đến Nhật để kinh doanh làm ăn:

 ¾ Cách xưng hô khi gặp đối tác kinh doanh của người Nhật

Khi gặp người Nhật lần đầu và muốn gọi tên người đó, bạn hãy sử dụng chức 
danh chính thức của người ấy, và làm như vậy cho đến khi họ cho phép bạn sử dụng 
tên gọi khác. Tương tự, bạn không được tự ý gọi một doanh nhân Nhật Bản bằng 
tên của họ.

Cái cúi chào thông thường là một động tác gập người nhẹ và hơi gật đầu xuống. Nó 
được sử dụng khi chào hỏi một cách không chính thức hoặc đi ngang qua một người có 
địa vị cao hơn.

Tương tác trong kinh doanh sẽ đòi hỏi động tác gập người sâu hơn, với một góc 
nghiêng khoảng 30 độ.
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Động tác chào thấp nhất, lịch sự nhất là dành cho việc thể hiện lòng biết ơn hoặc lời 
xin lỗi chân thành nhất. Một người sẽ cúi thấp thân mình xuống khoảng 45 độ hoặc một 
góc tương tự, sau đó ngước cổ lên nhìn vào mặt người khác. Nếu chào theo thế này, bạn 
hãy giữ cho đầu của bạn hạ thật thấp.

Việc giữ thế chào lâu hơn người khác cho thấy bạn đang muốn thể hiện sự tôn trọng 
hoặc khiêm tốn dành cho đối tác.

 ¾ Cách xác lập của hẹn trong kinh doanh của người Nhật 

Người Nhật rất coi trọng sự đúng hẹn, vì vậy điều quan trọng là bạn nên đến đúng 
giờ. Nếu bạn đến trễ, bạn phải nói lời xin lỗi vì sự chậm trễ đó.

Hãy cúi đầu trước doanh nhân Nhật cao cấp nhất và nếu anh/cô ấy cúi thấp đến 
chừng nào, bạn cũng sẽ cúi xuống chừng ấy. Tuy nhiên, một vài người Nhật có thể chỉ 
muốn bắt tay với đối tác của mình, bạn hãy để ý thật kỹ động thái này.

Khi bạn được giới thiệu, các đồng nghiệp Nhật Bản có thể hoan nghênh bằng cách 
vỗ tay như một cách để chào đón bạn và thể hiện sự chấp thuận; nếu họ có vỗ tay, bạn 
cũng hãy vỗ tay lại để trả lễ. Bạn cũng nên chào tất cả mọi người ngay cả khi bạn đang 
ở trong một nhóm rất đông người, vì việc gặp mặt rất là quan trọng.

Khi nhận danh thiếp: Trong kinh doanh, văn hóa châu Á nói chung đều ví von sự tôn 
trọng đối với danh thiếp đối tác như là biểu hiện của sự tôn trọng cho chính người đó. Bạn 
hãy sử dụng cả hai tay (hoặc tay phải) để nhận danh thiếp. Đừng cất thẻ ngay lập tức, nhưng 
hãy xem qua một lượt thật kỹ và đặt nó trên bàn trước mặt cho đến khi mọi người cùng ngồi 
xuống. Không đặt nó vào túi quần sau vì điều này có thể bị diễn giải là bạn muốn ngồi lên thể 
diện của đối tác. Tương tự, không được lấy bút viết lên thẻ trừ khi bạn được cho phép làm vậy.

Khi xuất trình danh thiếp: Sử dụng cả hai tay (hoặc tay phải) khi xuất trình danh thiếp, 
hãy đảm bảo rằng chữ viết nằm xuôi theo người nhận. Đừng phát thẻ của bạn như đang 
chơi bài, vì hành vi này bị xem là thô lỗ.

Trước khi đề cập đến kinh doanh, bạn hãy tham gia cuộc trò chuyện xã giao với đối 
tác. Theo thông lệ, người chủ trì cuộc họp sẽ có bài phát biểu nhanh để chào mọi người 
trước khi cuộc thảo luận về kinh doanh chính thức bắt đầu.

Khi đi vào nội dung vấn đề, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ nhấn mạnh vào địa vị, quy 
mô, danh tiếng và sự thành công của công ty bạn. Khi đến lượt bạn nói, hãy cung cấp thật 
nhiều thông tin về công ty, lịch sử, bối cảnh của những lần thất bại và tất cả chi tiết xung 
quanh câu chuyện đó. Nếu bạn không nói, hãy mong đợi là bạn sẽ được nhiều người hỏi 
cho đến khi trả lời đầy đủ tất cả các thông tin này.

Việc tặng món quà nhỏ là một cử chỉ được đánh giá cao trong văn hóa kinh doanh 
của Nhật Bản.
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ITPC tiếp và làm việc công ty Arpak co.,Ltd - Nhật Bản

 ¾ Trang phục trong kinh doanh của người Nhật

Một điều lưu ý là bạn hãy tránh làm gián đoạn lời nói của người khác vì hành vi đó 
bị coi là thô lỗ. Hơn nữa, nếu mục đích của cuộc trò chuyện là để giao tiếp tự nhiên với 
nhau, một người Nhật chắc chắn sẽ không ngắt lời bạn và cũng sẽ mong đợi sự phản hồi 
tương ứng. Do đó, hãy cố gắng nói chậm lại và tạm dừng sau khi kết thúc xong một luận 
điểm, để người Nhật có cơ hội để nói.

Y phục công sở là một vấn đề được người Nhật quan tâm tới mức nâng cấp lên thành 
những quy tắc chi tiết và thậm chí mang tính bắt buộc tại một số cơ quan công quyền. 
Đối với trang phục nam, doanh nhân Nhật Bản thường mặc cả bộ comple màu tối được 
là lượt một cách đặc biệt cẩn thận vì nó thể hiện sự chuyên nghiệp. Các màu sắc khác đôi 
khi cũng xuất hiện nhưng màu đen và gam tối vẫn là màu phổ biến nhất.

Đối với trang phục nữ, màu tối cũng được khuyến khích hơn các màu sắc nữ tính 
khác. Phụ nữ cũng không nên mang nhiều trang sức, giày cao gót quá 7 cm hay váy ngắn 
trên đầu gối khi đi làm.

Tóm lại, việc thể hiện cá tính cá nhân không quan trọng bằng sự chuyên nghiệp và 
năng suất lao động khi nói tới thời trang công sở ở Nhật. Điều này có phần khiến bạn 
cảm thấy nhàm chán song nhập gia tùy tục, đừng vì lý do cá nhân mà để lại ấn tượng 
không đẹp trong mắt sếp và đồng nghiệp người Nhật Bản.
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 ¾ Tinh thần tập thể thể hiện trong doanh nghiệp Nhật Bản 

Một trong những điều quan trọng nhất cần nhớ khi làm kinh doanh tại Nhật Bản, 
đó là người Nhật chỉ tự coi mình là người đại diện hoặc người phát ngôn cho công ty 
(và Nhật Bản nói chung). Xu hướng tập thể này có hàm ý rằng một cá nhân thường 
không tự quyết định tất cả các vấn đề khi chưa thông qua hoặc tham khảo ý kiến 
“đồng đội” của mình.

Trong mỗi “nhóm đội”, mỗi cá nhân sẽ có một chuyên môn khác nhau. Họ có thể 
hỏi những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực họ biết và do đó, bạn có thể sẽ thấy choáng 
ngợp khi được nhiều người Nhật đặt câu hỏi chỉ trong một cuộc họp. Việc này nhằm 
mục đích thu thập thông tin, và không có liên quan gì đến phán xét. Họ không thể đưa 
ra quyết định ngay chỉ dựa trên bất kỳ câu trả lời nào.

Quá trình đàm phán chậm hơn nhiều so với làm ăn ở phương Tây, vì vậy bạn 
hãy kiên nhẫn và mong đợi rằng các quy trình sẽ dính líu nhiều đến thư từ. Bạn có 
thể sẽ gặp một nhóm đối tác thứ hai (khác với người bạn từng gặp lúc trước) trong 
cuộc họp thứ hai và thậm chí là nhóm thứ ba, thứ tư,.. tùy thuộc vào quy mô công 
ty họ lớn như thế nào. Đừng mong đợi là cuộc gặp sẽ đi đến quyết định ngay sau 
cuộc họp đầu tiên hoặc thứ hai kết thúc. Các quyết định được thực hiện thông qua 

Hội nghị bàn tròn giữa chính quyền TPHCM và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM 
năm 2019
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 ¾ Xu hướng đặt mối quan hệ làm đầu

 ¾ Phong cách ẩm thực của người Nhật trong kinh doanh

sự đồng thuận của tập thể sau khi vấn đề được trình bày rõ ràng tại trụ sở chính 
của đối tác người Nhật. Vì vậy, đối tác Nhật Bản của bạn có thể sẽ ứng phó linh 
hoạt để đàm phán hoặc thỏa hiệp với bạn giữa các cuộc họp, đồng thời giải trình 
vấn đề cho cấp trên của họ.

Hãy chắc chắn rằng công ty của bạn đồng ý về mục tiêu của bạn trước khi gặp một 
công ty Nhật Bản. Nếu bạn cho họ lý do để tin rằng không có sự hòa hợp và hợp tác 
trong tập thể của bạn, họ sẽ cảnh giác khi làm ăn với bạn.

Người Nhật rất coi trọng mối quan hệ trong kinh doanh. Họ hiếm khi lựa chọn một 
thỏa thuận chóng vánh, nhưng lại thích trau dồi các mối quan hệ lâu dài. Để giữ gìn các 
mối quan hệ bền bỉ này, người Nhật có xu hướng muốn biết nhiều thông tin về đối tác 
để xây dựng niềm tin và lòng trung thành cần thiết cho việc làm ăn tương lai. Bạn có thể 
cho rằng nhiều chi tiết và câu hỏi mà đối tác đưa ra là không liên quan hoặc không dính 
dáng đến vấn đề hiện tại, nhưng hãy cố gắng kiên nhẫn và đưa ra câu trả lời vì lợi ích của 
mối quan hệ kinh doanh.

Ngoài ra, người Nhật thường làm hài lòng các đối tác kinh doanh, bằng cách gửi thiệp 
chúc mừng theo từng mùa và giữ thư từ theo thời gian để duy trì mối quan hệ. Tuy nhiên, 
việc họ tập trung vào sự trung thành và lòng tin lâu dài có thể tước đi cơ hội lợi nhuận 
ngắn hạn trước mắt: đó là điều bạn phải lưu ý.

Người Nhật thường so sánh các hợp đồng như là bản thỏa thuận về ý chí kinh doanh. 
Các chi tiết về điều khoản và quy định của một thỏa thuận có thể được thương lượng 
tùy thuộc vào mức độ thân quen trong quan hệ. Bởi điều này, một nhà kinh doanh nước 
ngoài có thể cảm thấy hợp đồng của người Nhật khá mơ hồ. Tuy nhiên, bạn hãy lưu ý 
rằng một lời yêu cầu đòi hỏi một tài liệu rõ ràng hơn, có thể gây hại đến niềm tin trong 
mối quan hệ của bạn.

Bữa ăn kinh doanh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thương mại ở Nhật 
Bản và nên được coi là một khía cạnh quan trọng trong quá trình xây dựng mối quan hệ 
mật thiết. Do đó, nếu bạn được mời ra ngoài ăn trưa hoặc ăn tối (hoặc hiếm hơn là ăn 
sáng), bạn hiển nhiên là phải chấp nhận chúng. Người mời ăn sẽ là người thanh toán luôn 
hóa đơn. Đừng xúc phạm đối tác Nhật bằng lời đề nghị trả tiền một khi đã được mời.

Khi sử dụng đũa, không bao giờ chĩa chúng vào bất cứ ai và không để chúng cắm vào 
cơm của bạn. Khi không sử dụng, hãy đặt đũa của bạn lên giá đỡ ở trên bàn. Sẽ là động 
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MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC 

thái lịch sự khi bạn chừa lại một ít thực phẩm trên đĩa (hoặc trong bát) của mình sau khi 
ăn xong, để đối tác thấy là bạn đã ăn đủ.

Khi được dẫn đến một nhà hàng truyền thống của Nhật Bản, theo lệ là bạn nên tháo 
giày khi bước vào (trong nhà hàng khác thì việc này là không cần thiết). Người mời bữa 
ăn sẽ rất vui mừng khi được chủ động chọn thức ăn và giải thích cho bạn các loại món 
ăn khác nhau. Nhật Bản có hẳn một nền ẩm thực phong phú và đa dạng, không chỉ có 
cá sống và dưa chua.

Nếu bạn có dịp mời một vị khách Nhật Bản ăn tối, hãy đưa họ đến một nhà hàng 
có phục vụ món ăn Việt Nam, đồng thời bạn có thể giải thích văn hóa và phong tục Việt 
cho họ.

Tiền boa không phải là thông lệ ở Nhật Bản, vì chi phí này thường được tính luôn 
trong hóa đơn.

Để tránh mang tiếng từ chối phũ phàng lời đề nghị của đối tác hoặc chấm dứt thỏa 
thuận một cách bất lịch sự, một doanh nhân Nhật Bản sẽ tuyệt đối cắt đứt liên lạc. Bạn 
có thể thấy dấu hiệu này nếu anh/cô ấy viện cớ bị ốm, đi nghỉ hoặc tham dự một đám 
tang mỗi khi bạn muốn liên hệ.

Khi có thời điểm căng thẳng hoặc khó khăn không thể giải quyết được, các doanh 
nhân Nhật Bản đôi khi phải dùng đến sự im lặng. Đây là cách họ kéo cuộc trò chuyện trở 
lại trạng thái hòa hợp, để tạo ra một không gian rõ ràng cho một chủ đề thảo luận mới. 
Người nước ngoài thường thấy sự im lặng như vậy là rất khó xử, nhưng bạn cố gắng đừng 
phá vỡ nó, hoặc là cứ tiếp tục đi vào vấn đề.

Do thường bận tâm với việc giữ gìn thể diện, một doanh nhân Nhật Bản có thể sẽ 
thường xuyên mỉm cười và gật đầu ngay cả khi anh ta không hiểu những gì bạn đang nói. 
Do đó, hãy dịch tất cả các tài liệu bạn cung cấp sang tiếng Nhật nếu có thể.

Vì mục đích giữ gìn thể diện, người Nhật sẽ hiếm khi đưa ra phản hồi tiêu cực cho 
các đề xuất của bạn ngay cả khi họ không đồng ý với điều đó. Do đó, hãy để ý đến dấu 
hiệu về sự do dự. Lắng nghe những gì họ nói, nhưng đồng thời cũng chú ý đến những gì 
họ không nói và kiểm tra lại sự thấu hiểu của bạn.

Một doanh nhân Nhật Bản có thể nhắm mắt trong khi bạn đang nói. Điều này không 
cho thấy sự nhàm chán, mà là họ đang tập trung rất chăm chú vào những gì bạn đang nói.

Trong một cuộc họp, bạn đừng kể chuyện cười cho người Nhật trừ khi họ cảm thấy 
tự ti và dễ bị nắm bắt tâm lý. Đừng từ chối một lời đề xuất của người Nhật Bản ngay lập 
tức vì bạn sẽ bị hiểu là đang chỉ trích người thực hiện nó.



23ITPC - THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Về Chỉ số Nhận thức Tham nhũng (2017), Nhật Bản đứng thứ 20 trong số 176 quốc 
gia, nhận được số điểm 73 (theo thang điểm từ 0 đến 100). Nhận thức này cho thấy khu 
vực công của nước này có phần tương đối minh bạch.

Một điều quan trọng bạn cần lưu ý là nên thể hiện sự tôn trọng một cách thích hợp. 
Tuổi tác mang lại phẩm giá và cần phải được tôn trọng. Do đó, bạn sẽ đạt được rất nhiều 
thứ nếu tổ chức một phái đoàn có một số thành viên lớn tuổi, đi gặp đối tác Nhật.

Hãy làm giúp cho 
người Nhật càng nhiều việc 
càng tốt. Lòng tốt sẽ luôn 
được đáp trả.

Hãy khiêm tốn và xin 
lỗi thay vì tỏ ra kiêu ngạo 
và thô lỗ. Khiêm tốn là 
một đặc điểm được nhiều 
người ngưỡng mộ trong 
khi thái độ cầu tiến và tự 
tin thái quá có thể bị coi là 
hành vi trẻ con.

Thỏa thuận bằng miệng quan trọng không kém so với hợp đồng bằng văn bản. 
Trong một xã hội coi trọng mối quan hệ thì các sự kiện sẽ được quyết định bằng chất 
lượng của các mối quan hệ, không phải sự hợp pháp.

Bạn không nên nói tốt về bản thân mình nhưng hãy tỏ thái độ tích cực về tổ chức, 
bộ phận hoặc nhóm của bạn. Không bao giờ chê bai công ty của riêng bạn - ngay cả khi 
là lời nói đùa.

Tránh nhìn chằm chằm vào đối tác Nhật vì đó có thể được coi là hành vi đe dọa 
hoặc thù địch.

Bạn nên lưu ý, ngôn ngữ cơ thể của người Nhật thường ở mức tối thiểu, vì vậy rất khó 
để đánh giá tiến trình thực hiện của cuộc họp hoặc tâm lý nói chung.

Hãy thể hiện sự quan tâm đến đối tác làm ăn của bạn như người bình thường. Sự 
quan tâm về gia đình, sở thích, sức khỏe,.. có thể giúp gắn kết một mối quan hệ.

Luôn luôn đem quà tặng để biếu cho các đối tác quan trọng. Quà tặng không nhất 
thiết quá đắt tiền nhưng phải luôn được gói bọc lại.

Nếu bối rối hoặc nghi ngờ khi làm việc tại Nhật Bản, bạn cố gắng không nên phản 
ứng ngay lập tức. Hãy dành chút thời gian và suy nghĩ về tình hình qua đêm hoặc tìm 
kiếm lời khuyên từ đồng nghiệp hoặc từ các đối tác Nhật Bản khác.

Tuần lễ sản phầm doanh nghiệp Việt tại Aeon Tân Phú do 
ITPC tổ chức
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HOẠT ĐỘNG GIAO THƯƠNG GIỮA 
VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA NHẬT BẢN

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong ấn phẩm thường niên Trade 
Profiles 2019 ghi nhận về thứ hạng thương mại toàn cầu trong năm 2018 
thì Nhật Bản đứng thứ 04 về xuất khẩu và đứng thứ 04 về nhập khẩu 

hàng hóa trên thế giới. Theo đó, giá trị xuất khẩu hàng hóa của Nhật Bản năm 2018 
đạt 738,403 tỉ USD và nhập khẩu đạt 748,735 tỉ USD, thâm hụt 10,332 tỉ USD. 
Trong đó, xuất nhập khẩu của quốc gia này tập trung vào các nhóm hàng sản phẩm 
chế tạo (chiếm tỷ trọng 86,6% đối với xuất khẩu và 59,1% đối với nhập khẩu), tiếp 
sau là nhóm hàng sản phẩm dầu thô và khoáng sản (chiếm 4% đối với xuất khẩu và 
27,4% đối với nhập khẩu), nông sản (chiếm 1,6% đối với xuất khẩu và 11,8% đối 
với nhập khẩu), …

Triển lãm Mtech Osaka - Nhật Bản năm 2019
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Kim ngạch xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 2014 – 2018

Cán cân thương mại của Nhật Bản giai đoạn 2014 - 2018
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Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Nhật Bản năm 2018

Theo WTO, đối tác xuất khẩu hàng hóa chính của Nhật Bản trong năm 2018 bao 
gồm: Trung Quốc chiếm 19,5%; tiếp theo là Hoa Kỳ chiếm 19,1%; Liên minh châu 
Âu: 11,3%; Hàn Quốc chiếm 7,1%; Đài Loan: 5,7%… Ở chiều ngược lại, Nhật Bản chủ 
yếu nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc, chiếm 23,3%; Liên minh châu Âu: 
11,7%; Hoa Kỳ: 11,2%, tiếp theo là các hàng hóa có xuất xứ Australia chiếm 6,1% và 
Vương quốc Ả-rập Xê-út: 4,5%…

Về xuất nhập khẩu dịch vụ, WTO ghi nhận Nhật Bản đứng thứ 09 về xuất khẩu 
và thứ 08 về nhập khẩu thương mại dịch vụ trên thế giới. Trong đó, các dịch vụ chủ 
yếu của Nhật Bản bao gồm: giao thông vận tải, du lịch, dịch vụ liên quan đến hàng 
hòa và dịch vụ thương mại khác…

Theo thống kê trên trademap.org (Trung tâm thương mại quốc tế - ITC), Việt Nam là 
đối tác nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 09 của Nhật Bản và là đối tác xuất khẩu hàng hóa 
lớn thứ 10 vào Nhật Bản trong năm 2019. Như vậy, Nhật Bản là đối tác thương mại rất 
quan trọng của Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong các năm qua Nhật Bản luôn là 
đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Tính riêng trong năm 2019 (số liệu sơ bộ), 

Năm 2018, theo dữ liệu của trademap.org, một số mặt hàng xuất nhập khẩu 
chủ yếu của Nhật Bản được thể hiện cụ thể trong biểu đồ dưới đây.
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Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Nhật Bản năm 2018

tổng trị giá xuất nhập khẩu 
hàng hóa giữa Việt Nam 
và Nhật Bản đạt 39,938 tỉ 
USD, tăng 5,4% so với kết 
quả thực hiện trong năm 
2018. Trong đó, xuất khẩu 
hàng hóa của các doanh 
nghiệp Việt Nam sang 
thị trường Nhật Bản đạt 
20,413 tỉ USD, tăng 8,4% 
so với năm 2018, chiếm 
7,7% tổng giá trị xuất khẩu 
của Việt Nam sang tất cả 
các đối tác thương mại 
trong năm 2019. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Nhật Bản vào 
Việt Nam đạt 19,041 tỉ USD, tăng 2,5% so với năm 2018, chiếm 7,7% tổng trị giá nhập 
khẩu của cả nước trong năm 2019.

Lãnh đạo nhà phân phối Aeon Việt Nam thử sản phẩm Việt 
tại khu triển lãm
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Kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại 
Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2015 - 2019

Tỉ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Nhật Bản 
so với kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam (2015 – 2019)
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Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan ghi nhận Việt Nam thâm hụt cán cân thương mại 
trong trao đổi hàng hóa với Nhật Bản trong cả giai đoạn 2015 - 2018. Cụ thể: Việt Nam nhập 
siêu từ Nhật Bản năm 2015 là 228 triệu USD, tới năm 2018 thâm hụt là 207 triệu USD. Năm 
2019, Việt Nam quay đầu xuất siêu với Nhật Bản, giá trị thặng dư đạt 887 triệu USD.

Xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Nhật Bản trong năm 2019 chủ yếu chú 
trọng vào các nhóm hàng: hàng dệt may: 3,988 tỉ USD, tăng 4,7%; phương tiện vận 
tải và phụ tùng đạt gần 2,586 tỉ USD, tăng 4,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 
khác: 1,940 tỉ USD, tăng 5,5%; hàng thủy sản đạt hơn 1,460 tỉ USD, tăng 5,8%; gỗ và 
sản phẩm gỗ đạt 1,327 tỉ USD, tăng 15,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 
đạt hơn 1,033 tỉ USD, tăng 26,5%... so với năm 2018.

Các mặt hàng chính có xuất xứ từ Nhật Bản được các doanh nghiệp Việt Nam chủ 
yếu nhập khẩu trong năm 2019 bao gồm: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: 
4,695 tỉ USD, tăng 5,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: 4,489 tỉ USD, tăng 
10,6%; sắt thép các loại: 1,358 tỉ USD, giảm 14,6%; sản phẩm từ chất dẻo: 841,3 triệu 
USD, giảm 3,0%; vải các loại: 820,1 triệu USD, tăng 8,5%...so với năm 2018.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong các năm qua Nhật Bản luôn là 
đối tác thương mại dẫn đầu của Việt Nam trong nhóm các quốc gia thành viên CPTPP. 
Giao thương hai chiều với Nhật Bản luôn chiếm tỉ trọng khoảng 50 – 52% trong tổng 
kim ngạch thương mại với nhóm các quốc gia thành viên CPTPP.

Tỉ trọng xuất nhập khẩu với Nhật Bản so với tổng 
xuất nhập khẩu với nhóm các nước thành viên CPTPP
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Tỉ trọng xuất khẩu sang Nhật Bản so với 
tổng xuất khẩu sang các nước thành viên CPTPP

HOẠT ĐỘNG GIAO THƯƠNG GIỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ 
NHẬT BẢN 

Theo thống kê của Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh 
xuất siêu sang Nhật Bản trong cả giai đoạn từ 2015 – 2019. Năm 2015, xuất siêu 892,7 
triệu USD; năm 2016: 832,8 triệu USD, đến năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh xuất 
siêu sang thị trường này là 1 tỉ USD. Năm 2019, thành phố xuất siêu sang Nhật Bản gần 
1,094 tỉ USD. Giá trị kim ngạch xuất khẩu sang Nhật Bản của thành phố Hồ Chí Minh 
trong năm 2019 đạt hơn 3,288 tỉ USD, tăng 4,2% so với năm 2018, chiếm 16,1% tổng 
giá trị xuất khẩu của cả nước vào thị trường này. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ 
Nhật Bản của thành phố là gần 2,195 tỉ USD, tăng 1,83%, chiếm 11,2% tổng kim ngạch 
nhập khẩu của cả nước từ Nhật Bản.
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Kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại 
Tp. Hồ Chí Minh – Nhật Bản giai đoạn 2015 - 2019

Tỉ trọng xuất nhập khẩu của Tp. HCM với Nhật Bản so với 
tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước với Nhật Bản
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MỘT SỐ SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CHỦ YẾU CỦA VIỆT NAM SANG 
NHẬT BẢN

Một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của 
Việt Nam sang Nhật Bản năm 2019 (triệu USD)

Đứng đầu trong số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản 
trong năm 2019 là hàng dệt, may. Trong giai đoạn 2015 – 2019, tăng trưởng xuất khẩu 
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mặt hàng này vào thị trường Nhật Bản ghi nhận tăng trưởng dương liên tục với tốc độ 
năm 2016 tăng 4,1%; năm 2017 tăng 7,3%; 2018 tăng 22,5% và 2019 tăng 4,7% so 
với năm liền kề trước đó. Kết thúc năm 2019, theo thống kê sơ bộ của Tổng Cục Hải 
quan, xuất khẩu hàng dệt, may sang Nhật Bản của Việt Nam đạt 3,988 tỉ USD, chiếm 
19,5% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản; cơ cấu của thị trường Nhật Bản 
trong tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam ra thị trường thế giới là 12,1%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt, may của Việt Nam sang Nhật Bản

Tiếp theo là phương tiện vận tải và phụ tùng, các năm 2015 và 2016 ghi nhận 
mức suy giảm nhẹ lần lượt 5,9% và 1,6% so với năm trước đó; sau đó giá trị xuất khẩu 
mặt hàng này của Việt Nam sang Nhật Bản duy trì tăng trưởng dương liên tục trong ba 
năm liền từ 2017 – 2019 với các mức tăng: 13,9% (2017); 14,1% (2018) và 4,1% 
(2019) so với năm trước. Kết thúc năm 2019, xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ 
tùng đạt giá trị 2,586 tỉ USD; chiếm 12,7% trong tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam 
vào Nhật Bản. Thị trường Nhật Bản chiếm 30,4% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này 
của Việt Nam ra thế giới. 
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Kim ngạch xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng 
của Việt Nam sang Nhật Bản

Xếp ở vị trí thứ ba là 
máy móc, thiết bị, dụng 
cụ phụ tùng khác, xuất 
khẩu mặt hàng này sang 
thị trường Nhật Bản liên 
tục tăng trưởng trong giai 
đoạn 2016 - 2019. Năm 
2015, giá trị xuất khẩu 
đạt hơn 1,409 tỉ USD, 
tới năm 2019 đạt 1,940 
tỉ USD, chiếm 9,5% trong 
cơ cấu hàng hóa xuất 
khẩu vào Nhật Bản của 
Việt Nam năm 2019. 
Trong cơ cấu xuất khẩu 
mặt hàng này của Việt Nam ra thế giới, thị trường Nhật Bản chiếm khoảng 10,6%.

Hội thảo Thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng 
hóa vào chuỗi siêu thị Aeon Nhật Bản và nhãn hàng TopValu 
– Kết nối với đại diện thu mua quốc tế của Aeon Nhật Bản do 
ITPC phối hợp tổ chức
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Kim ngạch xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 
của Việt Nam sang Nhật Bản

Kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang Nhật Bản
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Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Nhật Bản

Xếp ở vị trí thứ 4 trong số mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Nhật 
Bản là hàng thủy sản: Giai đoạn 2016 – 2019, giá trị xuất khẩu mặt hàng này vào Nhật 
Bản đều ghi nhận tăng trưởng dương, qua đó giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang thị 
trường này từ đạt hơn 1,034 tỉ USD vào năm 2015 lên 1,460 tỉ USD năm 2019; chiếm 
7,2% trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu vào Nhật Bản của Việt Nam trong năm 2019. 
Trong cơ cấu xuất khẩu mặt hàng này ra thế giới của Việt Nam năm 2019, thị trường 
Nhật Bản chiếm 17,1%.

Vị trí thứ 5 mà Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Nhật Bản là gỗ và sản phẩm 
gỗ. Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào Nhật Bản chỉ tăng trưởng 
âm duy nhất vào năm 2016 so với năm 2015, với mức giảm 6,0%; các năm còn 
lại đều ghi nhận tăng trưởng dương: 4,4% (2017); 12,3% (2018) và 15,6% (2019). 
Năm 2019, giá trị xuất khẩu đạt hơn 1,327 tỉ USD. Thị trường Nhật Bản chiếm 
12,5% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam ra toàn cầu trong năm 
2019; cùng năm này, mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm 6,5% tổng giá trị xuất khẩu 
của Việt Nam vào Nhật Bản.
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Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản 
của Việt Nam sang Nhật Bản

Kim ngạch xuất khẩu ngành xơ, sợi dệt; giày dép các loại… 
của Việt Nam sang Nhật Bản
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MỘT SỐ SẢN PHẨM CHỦ YẾU VIỆT NAM NHẬP KHẨU TỪ NHẬT BẢN 

Kim ngạch xuất khẩu nhóm ngành cao su, chất dẻo 
của Việt Nam sang Nhật Bản

Năm 2019, đứng ở vị trí thứ nhất về kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 
từ Nhật Bản là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác. Mặt hàng này đã 05 năm liên 
tiếp đứng ở vị trí thứ nhất trong giỏ hàng hóa nhập khẩu có giá trị lớn nhất của Việt Nam 
từ Nhật Bản. Giá trị kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam từ Nhật Bản năm 
2015 đạt gần 4,506 tỉ USD, tăng 19,4% so với năm 2014. Tiếp sau đó, ghi nhận tốc 
độ tăng trưởng âm 7,4% vào năm 2016; dương 3,5% trong năm 2017; năm 2018: tăng 
2,8% và 2019 tăng 5,8% so với năm liền kề trước đó. Kim ngạch nhập khẩu máy móc, 
thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác năm 2019 từ Nhật Bản đạt 4,695 tỉ USD. Giá trị nhập 
khẩu mặt hàng này chiếm 24% trong tổng giá trị nhập khẩu từ Nhật Bản của Việt Nam, 
tăng 0,7 điểm % so với năm 2018. Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 
từ Nhật Bản chiếm 12,8% tổng giá trị nhập khẩu cùng loại mặt hàng này của Việt Nam 
từ thế giới trong năm 2019. 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xếp thứ 2 về giá trị trong giỏ hàng hóa 
nhập khẩu từ Nhật Bản của Việt Nam năm 2019 với 4,489 tỉ USD, tăng 10,6% so với 
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năm 2018 và chiếm 8,7% trong tổng giá trị nhập khẩu cùng loại của Việt Nam trong 
năm 2019. Mặt hàng này chiếm 23% trong tổng giá trị nhập khẩu từ Nhật Bản của Việt 
Nam trong năm 2019. 

Một số sản phẩm nhập khẩu chủ yếu 
của Việt Nam từ Nhật Bản năm 2019 (triệu USD)

Sắt thép các loại là mặt hàng đứng ở vị trí thứ 3 trong giỏ hàng hóa nhập khẩu từ 
Nhật Bản của Việt Nam trong năm 2019 với hơn 1,358 tỉ USD, giảm 14,6% so với năm 
2018; chiếm 7,0% tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ Nhật Bản và chiếm 14,3% 
tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam từ thế giới.
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Việt Nam nhập khẩu sản phẩm từ chất dẻo của Nhật Bản chiếm khoảng 12,9% tổng 
giá trị nhập khẩu mặt hàng cùng loại năm 2019. Năm 2019, giá trị mà Việt Nam nhập khẩu 
từ Nhật Bản là 841,3 triệu USD, giảm 3% so với năm 2018. Sản phẩm từ chất dẻo chiếm 
khoảng 4,3% trong tổng giá trị mà Việt Nam nhập khẩu từ Nhật Bản trong năm 2019.

Tiếp theo là vải các loại đứng ở vị trí thứ 5 với giá trị đạt 820,1 triệu USD, tăng 8,5% 
so với năm 2018. Theo đó, tỉ trọng trong tổng giá trị nhập khẩu từ Nhật Bản của Việt 
Nam trong năm 2019 chiếm 4,2%. Trong cơ cấu nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, giá 
trị nhập khẩu mặt hàng này từ Nhật Bản chiếm 6,2% tổng kim ngạch nhập khẩu cùng 
loại từ thế giới trong năm 2019.
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HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

Việt Nam có sự gắn bó với Nhật Bản ngay từ những năm 50 thông qua các dự 
án hợp tác đầu tư. Cùng với việc thực hiện chính sách ngoại giao chính trị, Nhật 
Bản đã tiến hành các dự án đầu tư vào Việt Nam, qua đó tạo ra khối lượng việc 

làm lớn cho lao động trong nước từ các công ty Nhật. Hầu hết các hoạt động đầu tư trực tiếp 
nước ngoài bắt nguồn từ các công ty xuyên quốc gia, chuyên cung cấp nguồn vốn, công nghệ 
và kinh nghiệm quản lý chính trong đầu tư quốc tế. Theo khảo sát thực trạng hoạt động của 
các doanh nghiệp Nhật Bản ở khu vực Châu Á của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản 
(JETRO), 70% DN Nhật Bản tiếp tục coi Việt Nam là thị trường ưu tiên quan trọng nhất cần 
duy trì chiến lược mở rộng hoạt động trong thời gian tới, vượt qua các đối thủ lớn nhất trong 
cạnh tranh thu hút vốn đầu tư là Indonesia, Thái Lan và Philippines. Điều này thể hiện rõ qua 
khía cạnh trong đầu tư của Nhật, bao gồm số lượng vốn đầu tư và cơ cấu FDI theo ngành. 
Vốn đầu tư FDI từ Nhật Bản có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam 
đang đặt vấn đề công nghiệp hóa làm chiến lược hàng đầu. Có thể nói tại Việt Nam, doanh 
nghiệp Nhật Bản được đánh giá là đóng vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển ngành công 
nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. Tháng 7/2013, Việt Nam đã phê duyệt “Chiến lược công nghiệp 

Hội nghị xúc tiến Đầu tư - Thương mại vào TPHCM tại tỉnh Aichi
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hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, 
tầm nhìn 2030” trong đó ưu tiên phát triển 6 ngành công nghiệp bao gồm: điện tử; máy nông 
nghiệp; chế biến nông, thủy sản; đóng tàu; môi trường và tiết kiệm năng lượng; và sản xuất ô 
tô và phụ tùng ô tô. Với mục tiêu đưa 6 ngành này thành những ngành công nghiệp chủ lực 
của nền kinh tế, có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh quốc tế, các ngành này sẽ giữ 
vai trò dẫn dắt về thúc đẩy thu hút đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước, trước hết 
là doanh nghiệp Nhật Bản. Năm 2015, Nhật Bản cam kết tiếp tục tích cực hỗ trợ Việt Nam 
triển khai chiến lược, đồng thời hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam; khuyến khích 
doanh nghiệp Nhật Bản tham gia dự án Đại học Việt – Nhật.

Số dự án cấp mới + Số lượt dự án tăng vốn + Số lượt góp vốn 
mua cổ phần của Nhật Bản vào Việt Nam

Kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài có hiệu lực vào năm 1988 đến nay đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Cho 
đến nay, Nhật Bản là một trong số các nhà đầu tư nước ngoài chiến lược quan trọng 
nhất của Việt Nam. Các doanh nghiệp Nhật Bản được đánh giá là hoạt động hiệu quả, 
nghiêm túc, chấp hành tốt các quy định pháp luật của Việt Nam, góp phần giải quyết việc 
làm và thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế. Trong các năm qua, Nhật Bản luôn giữ tốc 
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Vốn đăng ký cấp mới + Vốn đăng ký tăng thêm + Giá trị góp vốn, 
mua cổ phần của Nhật Bản vào Việt Nam

độ đầu tư cao, ổn định, luôn là một trong hai quốc gia dẫn đầu về thu hút đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch – Đầu tư), lũy kế đến 
hết năm 2019, Nhật Bản là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 02 trong số 135 quốc 
gia và lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, với 4.385 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 
59,334 tỉ USD. Các dự án có mức bình quân 1 dự án đạt 13,531 triệu USD/dự án, cao 
hơn so với bình quân đầu tư 1 dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam là 11,76 triệu USD/
dự án. Tổng số vốn đầu tư đăng ký của Nhật Bản lũy kế đến hết năm 2019 chiếm 16,4% 
trên tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tại Việt Nam. Nếu chỉ tính riêng năm 
2019, thì Nhật Bản xếp thứ 04 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam 
với 435 lượt dự án cấp mới, với giá trị vốn đăng ký đạt 1,821 tỉ USD; 220 dự án đăng ký 
tăng vốn với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 1,071 tỉ USD; số lượt vốn góp mua cổ phần 
là 787 lượt với giá trị 1,246 tỉ USD; qua đó đưa tổng số vốn FDI của các nhà đầu tư Nhật 
Bản tại Việt Nam trong năm 2019 đạt gần 4,138 tỉ USD.
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Cho đến nay, nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản đã có mặt tại Việt Nam với các sản 
phẩm có uy tín, có sức cạnh tranh và hàm lượng kỹ thuật cao, trong đó, có nhiều sản 
phẩm thay thế hàng nhập khẩu và tham gia tích cực vào xuất khẩu. Trong lĩnh vực hóa 
dầu có dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn tại Thanh Hóa, liên doanh giữa các đối tác Idemitsu 
Kosan Co., Ltd; Mitsui Chemicals, Inc của Nhật Bản; Kuwait Petroleum Europe B.V của Cô 
Oét và Tập đoàn dầu khí của Việt Nam; tổng vốn đầu tư ban đầu là 6,2 tỷ USD và đến 
nay dự án đã điều chỉnh tăng vốn lên 9 tỷ USD.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin-điện tử, có Hợp doanh giữa Tổng Công ty Bưu 
chính viễn thông Việt Nam với Tập đoàn NTT, Công ty sản xuất máy tính Fujitsu và các 
công ty Canon, Sony, Matsushita, Sumitomo, Sanyo. Trong ngành công nghiệp ô tô, xe 
máy có Toyota, Honda, Isuzu, Suzuki và Mitsubishi. Nhật Bản là một  trong những quốc 
gia đầu tiên tham gia nhiều vào ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy ở Việt 
Nam. Ngành công nghiệp vật liệu xây dựng cũng đã thu hút được các dự án lớn của Nhật 
Bản như Công ty xi măng Nghi sơn tại Thanh Hóa do Tập đoàn NM Cement liên doanh 
với Tổng Công ty xi măng Việt Nam, dự án sản xuất kính nổi tại Bắc Ninh của Tập đoàn 
Nippon Sheet Glass và Toyota Tsusho liên doanh với Công ty Viglacera.

Ngoài ra, đáng chú ý là cho đến nay các nhà đầu tư Nhật Bản đã đầu tư xây dựng và kinh 
doanh cơ sở hạ tầng ba khu công nghiệp tại Việt Nam, gồm Khu công nghiệp Nomura (Hải 
phòng), Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) và Khu công nghiệp Long Bình (Đồng Nai).

Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) 
vào ngày 25/12/2008 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/10/2009. Đây là FTA song phương 
đầu tiên của Việt Nam, trong đó có cả Việt Nam và Nhật Bản dành nhiều ưu đãi cho nhau. Hiệp 
định này đã hạn chế đầu tư cũng như các hàng rào thuế quan cho nhà đầu tư của hai nước, thuế 
quan đối với nhiều dòng sản phẩm giảm mạnh mẽ nên sẽ có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản 
tiếp tục mở rộng đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài ra, hai nước còn là thành viên của 
CPTPP (Hiệp định đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương). Mối quan hệ gắn bó, bền chặt, tin 
tưởng lẫn nhau, lâu dài cùng với những ưu đãi dành cho nhau thông qua các hiệp định thương 
mại tự do song phương và đa phương mà đôi bên đều là thành viên đã tạo nên nền tảng vững 
chắc cho các doanh nghiệp Nhật Bản đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Tại buổi họp báo công bố kết quả “Khảo sát thực trạng của các doanh nghiệp Nhật 
Bản đầu tư tại châu Á - châu Đại Dương năm 2019” diễn ra ngày 14/2/2020 tại Hà Nội 
của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), ông Takeo Nakajima, Trưởng đại 
diện JETRO tại Hà Nội, cho biết kết quả khảo sát do cơ quan này tiến hành phản ánh rõ 
nét về hoạt động của doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. 858 doanh 
nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam có câu trả lời khảo sát hợp lệ, trong đó 
53% doanh nghiệp hoạt động trong ngành chế tạo. Theo JETRO, có khá nhiều doanh 
nghiệp Nhật Bản được thành lập tại Việt Nam trong khoảng 10 năm trở gần đây. Trong 
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đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ lớn hơn so với doanh nghiệp quy mô lớn.
Số liệu tổng hợp cho thấy, doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam thuộc 

nhóm đầu các doanh nghiệp làm ăn có lãi tại khu vực châu Á - châu Đại Dương. 65,8% 
doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam kỳ vọng có lãi từ hoạt động kinh doanh năm 2019, 
tăng 0,5 điểm phần trăm, còn 20% doanh nghiệp được khảo sát nhận định thua lỗ trong 
năm 2019 (giảm 1,8 điểm phần trăm).

Kết quả này một phần nhờ kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh 
kinh tế thế giới và nhiều nền kinh tế ở châu Á chững lại trong năm 2019, Trưởng đại 
diện JETRO nhận định.

Đối với các doanh nghiệp Nhật Bản thành lập từ năm 2016 trở lại đây, việc làm ăn 
có lãi vẫn là bài toán khó khi chỉ có 29% doanh nghiệp được khảo sát tự tin có lãi. Trong 
khi đó, những doanh nghiệp “thâm niên” có tỷ lệ báo lãi rất cao, lên tới 80,9%.

Xét về lĩnh vực, những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tạo chiếm áp 
đảo trong số các doanh nghiệp báo lãi. Đáng chú ý, khoảng một nửa số doanh nghiệp 
Nhật Bản được khảo sát tin tưởng lợi nhuận kinh doanh tại Việt Nam trong năm 2019 
và 2020 sẽ được cải thiện.

63,9% doanh nghiệp được khảo sát cho biết có định hướng mở rộng kinh doanh tại 
thị trường Việt Nam, tỷ lệ này giảm nhẹ so với kết quả khảo sát năm 2018, nhưng vẫn 
cao nhất trong khu vực ASEAN. Phần lớn các doanh nghiệp Nhật Bản chọn mở rộng 
hoạt động tại Việt Nam là do kỳ vọng doanh thu sẽ tăng lên trong 1-2 năm tới, đặc biệt 
là doanh thu tại thị trường các địa phương và doanh thu từ mở rộng xuất khẩu.

Theo đánh giá của doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam có 3 lợi thế lớn về môi trường 
đầu tư, gồm quy mô và tính tăng trưởng của thị trường, tình hình chính trị xã hội ổn định 
và môi trường sống lý tưởng cho người nước ngoài ở Việt Nam được cải thiện hàng năm.

Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp cũng lo ngại rủi ro chi phi nhân công tăng lên, khó 
khăn trong tuyển lao động và tỷ lệ nghỉ việc tăng cao, bên cạnh những rủi ro từ hệ thống 
pháp luật chưa hoàn thiện, thủ tục thuế phức tạp.

Doanh nghiệp Nhật Bản kỳ vọng Chính phủ và các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện các 
chính sách và thủ tục, đặc biệt là thủ tục xin cấp phép còn phức tạp như giấy phép đầu 
tư, thủ tục thuế, hải quan, phòng cháy chữa cháy… Việc giải thích các quy định pháp luật 
và thực hiện thủ tục còn “vênh” và tùy thuộc vào khu vực và người giải quyết thủ tục.

Theo JETRO, đây là lần khảo sát thứ 33 với tổng số doanh nghiệp có câu trả lời hợp 
lệ là 5.697/13.458 doanh nghiệp từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á và châu 
Đại Dương. Khảo sát trên được thực hiện trong hai tháng 8-9/2019 thông qua bảng câu 
hỏi về tình hình hoạt động của doanh nghiệp Nhật Bản, tập trung vào các vấn đề triển 
vọng lợi nhuận kinh doanh, kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh thời gian tới, thuận 
lợi và rủi ro từ môi trường đầu tư, tỷ lệ nội địa hóa…
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CÁC ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CẦN THIẾT

 ¾ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật bản 

 ¾ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản 

 ¾ Đại sứ quán Nhật Bản  tại Việt Nam

 ¾ Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh

 ¾ Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM (JCCH)

Địa chỉ: Tokyo 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho 50-11
Điện thoại: +81-3-34663311/13
Fax: +81-3-34667652/12
Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp
Website: http://www.vnembassy-jp.org/vi

Địa chỉ: 50-11 Motoyoyogicho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0062, Japan
Điện thoại: + 81 3 3466 3315
Email: jp@moit.gov.vn

Địa chỉ: 27 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-3846-3000
Fax: 84-24-3846-3043
Website: https://www.vn.emb-japan.go.jp 

Địa chỉ: 261 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 - 3933-3510
Fax: 028 - 3933-3520
Email: ryoujikan@hc.mofa.go.jp
Website: https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/

Địa chỉ: Phòng 1407, tòa nhà Sun Wah, 115 đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 3821-9369
Fax: (84-28) 3821-9370
Email: info@jcchvn.org
Website: https://jcchvn.org/
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 ¾ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
Địa chỉ 1: Tầng 11, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 
Điện thoại: (84-24)-38315005
Fax: (84-24)-38315009
Địa chỉ 2: P903-904, Tầng 9, Tòa nhà Sài Gòn Riverside, 2A-4A Đường Tôn Đức 

Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (84-28)-38274942
Fax : (84-28)-38274943
Website: http://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/



HOCHIMINH CITY

TRUNG TÂM XÚC TIẾN  THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TP.HCM - ITPC
Địa chỉ: 51 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

           92 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM     
ĐT: (028) 3823 6738 - 3910 1309

Fax: (028) 3824 2391
Email: itpc@itpc.gov.vn; info@itpc.gov.vn

Website: www.itpc.gov.vn


