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Mức độ đầu tư nước ngoài vào Australia, theo quốc gia, theo năm

Quốc gia (tỷ USD)
Country ($billion)

Tổng cộng (tỷ USD)
Total($billion)

Level of foreign investment in Australia, by country, by year

Nguồn: Cục thống kê Australia, Vị thế đầu tư quốc tế, Thống kê bổ sung của Australia 2020
Source: Australian Bureau of Statistics, International Investment Position, Australian Supplementary Statistics 2020
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Mức đầu tư ra nước ngoài của Australia, theo quốc gia, theo năm

Quốc gia (tỷ USD)
Country ($billion)

Tổng cộng (tỷ USD)
Total($billion)

Level of Australian investment abroad, by country, by year

Nguồn: Cục thống kê Australia, Vị thế đầu tư quốc tế, Thống kê bổ sung của Australia 2020
Source: Australian Bureau of Statistics, International Investment Position, Australian Supplementary Statistics 2020
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Mức độ hiểu biết của doanh nghiệp tại Australia về môi trường đầu tư Việt Nam
Level of understanding of businesses in Australia about Vietnam's investment environment
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1. Khả năng kiểm soát các nhân tố bất ngờ/
Ability to control unexpected sectors

2. Tình hình chính trị - xã hội/ Political and
social situation

3.
4.
5.
6.

Triển vọng thị trường/ Market prospects
Nguồn lao động/ Labor source
Tình trạng tham nhũng/ State of corruption
Các chính sách và quy định về đầu tư/

2
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4
Không biết /
Don’t know

5
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Biết sơ qua /
Know somewhat

Investment laws and policies

7. Công nghiệp hỗ trợ/ Supporting industries
8. Thủ tục hành chính của các cơ quan nhà
nước/ Administrative procedures of government
authorities

9. Cơ sở hạ tầng/ Infrastructure
10. Hệ thống thuế/ Tax system
11. Mức độ mở cửa thị trường/ Market opening

7
Biết khá rõ /
Know well
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Nguồn: Nhóm nghiên cứu, Khảo sát sâu các FDI Australia tại Việt Nam “Đánh giá về môi trường đầu tư và kinh doanh Việt Nam” năm 2021
Source: Research team, Survey of Australian FDI in Vietnam “Assessment of Vietnam’s investment and business environment” in 2021
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Lý do cản trở đầu tư FDI của Australia vào Việt Nam
Reasons for hindering Australia's FDI in Vietnam
1.
2.
3.

Các thủ tục hành chính phiền hà và quan liêu / Troublesome
administrative procedures and bureaucracy
Tình trạng tham nhũng / Corruption

Một số nước tương tự VN có các điều kiện đầu tư hấp dẫn hơn /
Some other countries similar to Vietnam have more attractive investment
conditions

4.

Thiếu các thông tin minh bạch về môi trường KD và cạnh tranh /
Lack of transparent information on business environment and competition in
the market

5.

Chính sách và quy định về đầu tư của VN phức tạp và không
thuận lợi / Vietnam’s investment policies and laws are complicated and
unfavorable

6.

Việt Nam vẫn chưa phải là một thị trường mở cửa / Vietnam does
not yet have an open market

7.
8.
9.

Một số điều kiện đầu tư của Việt Nam không thuận lợi / Some

1

67%

2

67%

3

50%

4

50%

5

42%

6

42%

7

33%

investment conditions of VN are not favorable

8

25%

Ngành công nghiệp phụ trợ của VN chưa phát triển và chưa đáp
ứng được / Vietnam's supporting industry has not yet developed
Hệ tư tưởng chính trị của VN không phù hợp / Political ideology in

9

25%

Vietnam is not suitable

10. Năng suất và chất lượng của lao động VN không đáp ứng / The
productivity and quality of Vietnam's labor force do not meet the needs
11. Các phương thức kinh doanh tại VN không phù hợp / Vietnam’s
business practices are not suitable
12. Thị trường VN không đủ tiềm năng / Vietnam’s market lacks potential
for
13. Việt Nam có vị trí địa lý xa Australia / Vietnam is too far from Australia
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Nguồn: Nhóm nghiên cứu, Khảo sát sâu các FDI Australia tại Việt Nam “Đánh giá về môi trường đầu tư và kinh doanh Việt Nam” năm 2021 6
Source: Research team, Survey of Australian FDI in Vietnam “Assessment of Vietnam’s investment and business environment” in 2021

100%

Các yếu tố môi trường đầu tư Việt Nam có ảnh hưởng lớn đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư Australia
Factors in Vietnam's investment environment have a great influence on Australian investors' investment decisions
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1. Chính sách và quy định về đầu tư /
Investment laws and policies

2. Thủ tục hành chính của các cơ quan nhà
nước / Administrative procedures of government
authorities

3.
4.
5.
6.

Nguồn lao động / Labor source
Hệ thống thuế / Tax system
Tình trạng tham nhũng / State of corruption
Tình hình chính trị - xã hội / Political and

81%

2

76%
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71%
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71%
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71%
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71%
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71%

social situation

7. Triển vọng thị trường / Market prospects
8. Ngành công nghiệp phụ trợ / Supporting
industries

9. Cơ sở hạ tầng / Infrastructure
10. Khả năng kiểm soát các nhân tố bất ngờ /
Ability to control unexpected sectors

11. Mức độ mở cửa của Việt Nam / Market
opening level
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Nguồn: Nhóm nghiên cứu, Khảo sát sâu các FDI Australia tại Việt Nam “Đánh giá về môi trường đầu tư và kinh doanh Việt Nam” năm 2021
Source: Research team, Survey of Australian FDI in Vietnam “Assessment of Vietnam’s investment and business environment” in 2021

90%
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Đánh giá chung về cơ hội đầu tư tại Việt Nam
General assessment of investment opportunities in Vietnam

0%
5%
Rất tiềm năng, sẽ cân nhắc đầu tư trong thời gian tới
Very potential, will consider investing in the near future

48%
47%

Có tiềm năng, nhưng không đủ hấp dẫn để đầu tư
Potential but not attractive enough to invest in Vietnam

Không có tiềm năng / No potential
Nhận định khác / Other assessments

Nguồn: Nhóm nghiên cứu, Khảo sát sâu các FDI Australia tại Việt Nam “Đánh giá về môi trường đầu tư và kinh doanh Việt Nam” năm 2021
Source: Research team, Survey of Australian FDI in Vietnam “Assessment of Vietnam’s investment and business environment” in 2021
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Đầu tư ra nước ngoài của Australia, theo quốc gia, theo năm; Xếp hạng Kinh doanh
Top Australian investment abroad, by country, by year; Doing Business Ranking

Xếp hạng Kinh doanh

Khởi nghiệp

Doing Business rank

Starting a business

Bảo vệ các nhà đầu tư
thiểu số

Giải quyết tình trạng
mất khả năng thanh
toán

Protecting minority
investors

Resolving Insolvency

United States

6

55

36

2

United
Kingdom

8

18

7

14

New Zealand

1

1

3

36

Japan

29

106

57

3

Canada

23

3

7

13

Vietnam

70

115

97

122

Nguồn: Các Chỉ số Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới năm 2021
Source: World Bank Doing Business Indicators 2021
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Ý nghĩa đối với CPTPP và RCEP?
What does this mean for CPTPP and RCEP?

• Cả hai hiệp định đều có các chương quy định về đầu tư
Both agreements provide comprehensive chapters on investment

• Các chương về đầu tư tuân theo thông lệ tốt nhất của các hiệp định thương
mại thế hệ mới
Investment chapters follow best practices of modern trade agreements

• Các chương về đầu tư cung cấp nền tảng pháp lý vững chắc nhằm tạo thêm
cơ hội cho các nhà đầu tư Australia
Investment chapters provide a sound legal foundation to offer Australian investors additional opportunities

• Điều quan trọng là những nền tảng và thông lệ tốt nhất đó đang được triển khai
Important is that those sound foundations, those sound best practices are being implemented
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Khuyến nghị
Recommendations
• Cải cách toàn diện khu vực công và trong nước nhằm đảm bảo môi trường thân thiện với
doanh nghiệp và nhà đầu tư; tiếp nhận và giải quyết các mối quan tâm của nhà đầu tư
Comprehensive public sector and domestic reforms aimed at securing a business friendly and investor friendly
environment; acknowledge and address the concerns of investors

• Thực thi các cam kết đã đạt được trong các hiệp định thương mại (ASEAN Economic
BluePrint, RCEP và CPTPP)
Implement the commitments made under trade agreements (ASEAN Economic BluePrint, RCEP and CPTPP)

• Đánh giá thường xuyên các luật và quy định với các câu hỏi: Chúng có đạt được mục đích
không? Chúng có tuân theo thông lệ quốc tế tốt nhất không? Chúng có tạo thuận lợi cho kinh
doanh và đầu tư không?
Conduct regular reviews of laws and regulations with the main questions: Do they achieve their aim? Do they follow
international best practice? Do they facilitate business and investments?

• Cung cấp thông tin cập nhật, dễ dàng tiếp cận về luật, quy định và cơ hội cho các nhà đầu tư
Provide investors with up to date, easily accessible information about laws, regulations and opportunities
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