
Những thuận lợi và khó khăn khi đầu tư vào việt nam 

 
Trong những năm gần đây, Việt Nam là một trong những nơi thu hút đầu tư lớn 

từ các cá nhận và tổ chức nước ngoài. Không chỉ các nước thuộc khối Châu Á 

hay trong Khu vực đầu tư vào,  mà nay các nước lớn trên thế giới ngày càng đầu 

tư nhiều hơn tại Việt Nam bởi những lợi thế nhất định về nguồn lao động, chi phí 

nhân công tại đây…. Bài viết này nhằm phân tích và đưa ra cho doanh nghiệp 

những thuận lợi và khó khăn khi đầu tư vào Việt Nam đối với nhà đầu tư 

nước ngoài. 

Liên quan đến những thuận lợi khi đầu tư vào Việt Nam, có thể thấy một số 

điểm như sau: 

Thứ nhất: Việt Nam sở hữu đường bờ biển dài, gần với các tuyến vận tải chính 

của thế giới, nằm ở trung tâm Đông Nam Á – một vị trí địa lý thuận lợi thu hút 

nhiều cơ hội đầu tư và thuận tiện cho việc lưu thông hàng hoá. Đây cũng là lý do 

mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới như Intel, Sam Sung… lựa 

chọn đầu tư vào Việt Nam. 

Thứ hai, cùng với nhu cầu đầu tư vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài, 

hiện nay việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ trình độ cao và có sức cạnh tranh của 

Việt Nam ngày càng được chú trọng. Điều này tạo điều kiện cho các nhà đầu tư 

nước ngoài sản xuất và điều hành tổ chức kinh doanh một cách hiệu quả. Nguồn 

nhân lực này cũng được xem là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước 

khác trong cùng khu vực Đông Nam Á. 

Thứ ba, Việt Nam sẵn sàng ký kết các hiệp định thương mại. Theo thống kê, 

hiên tại Việt Nam ngoài tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì đã 

tham dự tới 13 hiệp định tự do thương mại (FTA). Và cũng sẵn sàng lắng nghe 

và đàm phán với bất kỳ quốc gia nào có nhu cầu hợp tác. Vì vậy, các quốc gia 

khác có thể xem xét để được hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam với những ưu đãi về 

thuế. 
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Cuối cùng, tình hình chính trị ổn định so với các nước khác trong khu vực Đông 

Nam Á là cơ hội giúp Việt Nam thúc đẩy nhanh quá trình phát triển bằng việc mở 

cửa và xây dựng các chính sách pháp luật có lợi cho nhà đầu tư. Đặc biệt phải 

kể đến việc ban hành các chính sách và pháp luật như miễn giảm thuế thu nhập 

doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu một số ngành hàng, ưu đãi đầu tư tại vùng 

sâu, vùng xa… của Chính phủ nhằm khuyến khích và tạo ra một khuôn khổ 

không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư góp phần tạo ra môi trường đầu tư 

bình đẳng. 

Tuy vậy, các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam cũng cần lưu ý 

đến một số khó khăn trong quá trình đầu tư. Một trong số đó chính là tính cạnh 

tranh của thị trường Việt Nam, thị trường này đòi hỏi phải có sự chuẩn bị tốt về 

nguồn lực và chiến lược dựa trên quy mô và định hướng đầu tư. Các nhà đầu tư 

nên tìm hiểu kỹ các quy định về chính sách ưu đãi đối với ngành nghề đầu tư để 

có thể tận dụng tối đa những ưu đãi này. Đồng thời, việc nắm bắt được các đối 

thủ cạnh tranh trên thị trường để có thể đưa ra chiến lược phát triển phù hợp là 

cần thiết. 

Nếu đang khó khăn trong việc tìm kiếm dịch vụ tư vấn đầu tư uy tín. Vui lòng 

liên hệ với chúng tôi: P & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên 

nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm 

việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. P & Các 

Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về 

pháp luật kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề 

đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và 

Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin mang đến cho khách hàng một dịch vụ 

pháp lý tối ưu và hiệu quả. 

 

 

https://phuoc-associates.com/vi/practice/dau-tu-vao-viet-nam/
https://phuoc-associates.com/vi/
https://phuoc-associates.com/vi/
https://phuoc-associates.com/vi/
https://phuoc-associates.com/vi/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/lao-dong-va-viec-lam/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/thue/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/mua-ban-sap-nhap/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/mua-ban-sap-nhap/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/tranh-tung/

