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TĂNG CƯỜNG THU HÚT 
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA AUSTRALIA 
VÀO VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH 
HỘI NHẬP CPTPP VÀ RCEP 

Từ khi ban hành Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987 và đặc biệt là sau khi 
gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007, các dòng vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ, giúp Việt 
Nam trở thành một trong những nước thu hút FDI lớn nhất trong khu vực 
Đông Nam Á (ASEAN). Đặc biệt năm 2020, Việt Nam đã nằm trong tốp 20 
quốc gia thu hút nhiều FDI nhất trên thế giới, đứng vị trí thứ 19, tăng 5 bậc 
so với năm 2019. Trong khi đó, Australia là một trong những quốc gia có 
đầu tư trực tiếp ra nước ngoài lớn, đứng thứ 15 thế giới năm 2020. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, đầu tư FDI của Australia vào Việt Nam còn 
khá khiêm tốn. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, lũy kế đến hết năm 2021, Australia có 550 dự án đầu tư tại Việt 
Nam với tổng vốn là 1,94 tỷ USD. Hiện FDI của Australia chỉ chiếm 0,5% 
tổng giá trị FDI tại Việt Nam và đứng thứ 19 trong danh sách các nền kinh 
tế có đầu tư FDI lớn nhất vào nước ta. 
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Tuy còn rất khiêm tốn, đầu tư trực tiếp từ Australia vào Việt Nam dự báo 
sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng trong thời gian tới. Hiện tại giữa Việt Nam 
và Australia đang có 03 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) chung trong đó 
có 02 FTA thế hệ mới là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực (RCEP) với 
nhiều cam kết đáng kể của Việt Nam dành cho các nhà đầu tư Australia. 
Với tác động cộng hưởng từ 03 FTA này và 12 FTA khác của Việt Nam sẽ 
mở ra những cơ hội đáng kể thu hút các doanh nghiệp FDI Australia đầu 
tư và kinh doanh tại Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam và Australia vừa chính 
thức công bố Chiến lược tăng cường gắn kết kinh tế Australia-Việt Nam 
với mục tiêu đưa hai nước trở thành những đối tác thương mại tốp 10 của 
nhau và tăng gấp đôi đầu tư song phương trong thời gian tới.

Tuy nhiên, để có thể hiện thực hóa được những cơ hội trên, trước tiên 
Việt Nam cần tìm hiểu và giải quyết triệt để những vấn đề đang cản trở 
các doanh nghiệp Australia đầu tư tại Việt Nam. Theo Báo cáo “Đầu tư 
trực tiếp của Australia tại Việt Nam: Đánh giá hiệu quả thực tế và Những 
giải pháp chính sách” do Nhóm nghiên cứu là các cựu sinh viên Australia 
thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ cựu sinh viên Australia thuộc Chương 
trình Aus4Skills, những vấn đề của môi trường đầu tư Việt Nam đang gây 
cản trở nhiều nhất đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp FDI 
Australia tại Việt Nam là: thủ tục hành chính phiền hà, hệ thống thuế còn 
nhiều bất cập, hiệu quả thực thi pháp luật chưa cao, phát sinh nhiều tiêu 
cực và chi phí không chính thức, cùng với đó là các hạn chế về cơ sở hạ 
tầng, về nguồn lao động chất lượng cao… Các doanh nghiệp tại Australia 
– các nhà đầu tư tiềm năng của Việt Nam cũng có những quan ngại tương 
tự khi cân nhắc đầu tư vào Việt Nam. 

Để có thể giải quyết được các vấn đề trên, nhiều chuyên gia đã đề xuất 
Việt Nam cần cải cách toàn diện khu vực công, thường xuyên rà soát quy 
định pháp luật trong nước, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về đầu 
tư, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch cho các nhà đầu tư 
nước ngoài bao gồm nhà đầu tư Australia… Bên cạnh đó, Việt Nam nên 
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Ngày 22/12/2021, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
phối hợp với Chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển Nguồn nhân lực 
(Aus4skills) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Tăng cường đầu tư trực tiếp của 
Australia vào Việt Nam trong bối cảnh hội nhập CPTPP và RCEP”. Hội thảo được tổ 
chức nhằm cung cấp thông tin về tình hình thu hút FDI của Australia của Việt Nam 
và hiệu quả kết nối giữa các doanh nghiệp FDI Australia tại Việt Nam và các đối 
tác nội địa, đồng thời chia sẻ những đánh giá của các nhà đầu tư Australia về môi 
trường đầu tư - kinh doanh của Việt Nam và những khuyến nghị chính sách nhằm 
tăng cường thu hút đầu tư của Australia vào Việt Nam trong thời gian tới. Tại Hội 
thảo, Báo cáo nghiên cứu “Đầu tư trực tiếp của Australia tại Việt Nam - Đánh 
giá hiệu quả thực tế và Những giải pháp chính sách” do Nhóm Nghiên cứu của 
VCCI thực hiện cũng đã được công bố và gửi tặng tới các đại biểu tham dự Hội thảo.

Các doanh nghiệp/đơn vị quan tâm có thể tải Báo cáo nghiên cứu tại Cổng thông tin 
WTO-FTA của Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI theo link sau: https://trungtamwto.
vn/file/21441/bao-cao-a4s--fdi-australia-tai-vn--design-final.pdf (Trungtamwto.vn 
> Ấn phẩm – Tài liệu > FTA)

học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong các chính sách thu hút và hoạt động 
xúc tiến đầu tư nước ngoài. Chẳng hạn trong bối cảnh dịch bệnh toàn 
cầu, Việt Nam có thể tăng cường thu hút đầu tư trong lĩnh vực y tế và công 
nghệ số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong xúc tiến đầu tư, đồng thời nghiên 
cứu cách tiếp cận mở phù hợp với nhà đầu tư nước ngoài...

Bên cạnh các giải pháp thu hút đầu tư của Australia vào Việt Nam, cần 
tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp FDI Australia với các đối tác 
nội địa Việt Nam. Thực tế cho thấy nhiều dự án đầu tư của Australia tại 
Việt Nam trong thời gian vừa qua đã tạo ra những hiệu ứng kết nối tích 
cực với các đối tác trong nước. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều 
mô hình sản xuất của các doanh nghiệp FDI Australia đã trở thành kiểu 
mẫu cho các doanh nghiệp trong nước học hỏi, đồng thời cũng giúp nâng 
cao trình độ sản xuất nông nghiệp của người dân và người lao động địa 
phương. Vì vậy, Chính phủ và các địa phương của Việt Nam cần tăng 
cường các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy và gia tăng hiệu quả của những kết 
nối này.  


