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Tăng cường quan hệ thương mại và 
đầu tư Hàn Quốc - Việt Nam



Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ 22-
24/3/2018.



Các mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hàn 
Quốc



Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam



� Trải qua hơn 25 năm, quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc 
đã có những bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng 
đi vào chiều sâu. 

� Hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao về cơ cấu, chia sẻ
những lợi ích căn bản trong hợp tác song phương và 
đa phương.

� Khung khổ pháp lý thúc đẩy hợp tác qua AKFTA, 
VKFTA, WTO, ...

� Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư lớn nhất, đối tác hợp 
tác phát triển song phương và du lịch lớn thứ hai và 
đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam.



Thương mại của Việt Nam với Hàn Quốc, 2011- 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Export, Mil. 
USD

5,084 5,719 7,175 7,990 8,900

Import, Mil. 
USD

13,465 15,946 21,088 22,352 27,600

Trade 
balance, 
Mil. USD

-8,381 -10,227 -13,912 -14,632 18,7000

Total trade 
volume

18,549 21,665 28,263 30,342 36,500

% change in 
export

52.6 12.5 25.5 11.4 11.4

% change in 
import

39.5 18.4 32.2 6.0 23.5



Quan hệ thương mại Việt Nam – Hàn Quốc

� Quy mô thương mại giữa hai nước cũng không ngừng 
gia tăng, đạt 64 tỷ USD vào năm 2017 sau khi Hiệp 
định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc có hiệu 
lực.

� Hai nước là đối tác thương mại quan trọng của nhau, 
với các mặt hàng mang tính bổ trợ, bổ sung cao.

� Sự phát triển của các hoạt động thương mại song 
phương đã góp phần tăng cường năng lực xuất khẩu 
và định hình một số ngành kinh tế mũi nhọn của Việt 
Nam.



Việt Nam xuất khẩu sang Việt Nam nhập khẩu từ

Hàn Quốc là thị trường tiêu thụ quan 
trọng đối với các sản phẩm xuất khẩu 
chủ lực của Việt Nam như dệt may, điện 
thoại các loại và linh kiện, sản phẩm 
điện tử, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, 
máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 
khác, giày dép các loại, phương tiện vận 
tải và phụ tùng, xơ, sợi dệt các loại...

Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Hàn 
Quốc các mặt hàng thuộc nhóm hàng 
linh kiện điện thoại, linh kiện máy tính, 
sản phẩm điện tử và linh kiện; vải các 
loại, máy móc, thiết bị phụ tùng khác, 
hóa chất, phân bón...

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam 
trong hơn 10 năm qua luôn gia tăng. 
Hàng xuất khẩu của Hàn Quốc chiếm 
8,5% trong tổng số hàng nhập khẩu của 
Việt Nam trong năm 2007 nhưng tỷ lệ
này đã tăng lên mức kỷ lục 22,1% trong 
năm 2017.

Báo cáo của Hiệp hội Thương mại quốc 
tế Hàn Quốc (KITA) công bố ngày 20-3 
cho biết Việt Nam sẽ vượt Mỹ, trở thành 
thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Hàn 
Quốc vào năm 2020 nhờ việc thực hiện 
Hiệp định thương mại tự do song 
phương (FTA).



Các mặt hàng chính nhập khẩu từ Hàn Quốc :

• Điện tử, điện thoại, vải, nguyên liệu, sắt thép, máy móc thiết bị
...

Các mặt hàng xuất khẩu chính sang Hàn Quốc:

• Sản phẩm dệt, sợi, hải sản, dầu thô, phương tiện vận chuyển, 
gỗ và sản phẩm gỗ ...



� Mục tiêu nâng kim ngạch thương mại Việt- Hàn lên 
100 tỷ USD vào năm 2020 

� Việt Nam mong muốn thúc đẩy thương mại song 
phương theo hướng cân bằng. 

� Việt Nam mong muốn các sản phẩm như nông thủy 
sản nhiệt đới, hàng dệt may, đồ gỗ, cao su... tiếp cận 
thị trường Hàn Quốc thuận lợi hơn nữa. 

� Đồng thời, Việt Nam cũng sẵn sàng tạo thuận lợi hơn 
để các mặt hàng linh kiện sản xuất cũng như những 
mặt hàng chê biến, chế tạo, điện tử mà Hàn Quốc có 
thế mạnh khác vào thị trường Việt Nam.



Vấn đề đặt ra trong hợp tác thương mại

� Giải quyết vấn đề mất cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước thông qua 
hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ô tô, phụ tùng và nhiều 
dự án hợp tác khác, như tăng cường năng lực xuất khẩu nông thủy sản của Việt 
Nam được triển khai trong khuôn khổ tăng cường năng lực ngành công nghiệp 
cùng có lợi giữa hai nước.

� Cán cân thương mại hàng hóa giữa hai nước trong năm 2017  thâm hụt 31,9 tỷ 
USD, Việt Nam nhập siêu là 68%. So với tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam 
sang Hàn Quốc trong năm 2016, mức thâm hụt này cao gấp 2 lần.

� Sự giảm sút sản lượng điện thoại của ông lớn Samsung (với giá trị xuất khẩu 
lên tới 20% GDP) trong quý 2 năm 2018, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh 
tế Việt Nam.

� Ngành sản xuất điện thoại và công nghiệp điện tự có ảnh hưởng trọng yếu đến 
kinh tế Việt Nam. Đây là mảng quan trọng trong lĩnh vực chế biến chế tạo, vốn 
có tỷ trong lớn nhất trong cơ cấu GDP Việt Nam (khoảng 18,8%) và thường có 
mức tăng trưởng cao trên 10% nên đã luôn là động lực thúc đầy tăng trưởng 
chung.

� Mở rộng hợp tác về phòng vệ thương mại trong bối cảnh hai nước ngày 
càng hội nhập sâu rộng và phải đối phó ngày càng nhiều với các biện 
pháp tự vệ của các nước...



Hợp tác đầu tư Việt – Hàn
Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Viêt Nam



Đặc trưng nổi bật của FDI của Hàn Quốc

Textile 
clothing 
sector, 
2002

Capital 
intensive 
investment, 

2006

Technology 
intensive 
investment, 
2011

Investment 
through 
M&A in 
FinTech, 
high tech., 
Industries 
4.0



FDI Hàn Quốc
-

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam

- Việt Nam là đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ tư tại 
Hàn Quốc (sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hồng Kông).

Tính đến ngày 20 tháng 8, Hàn Quốc có khoảng 
5.500 dự án hợp lệ, tổng vốn đầu tư đăng ký 50 tỷ 
USD.

Quy mô trung bình của mỗi dự án FDI tại Hàn
Quốc là 9 triệu USD, bằng 67% quy mô trung
bình của các dự án FDI ở Việt Nam

Các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc đang tuyển dụng 
khoảng 700.000 lao động và đóng góp khoảng 30% tổng 
xuất khẩu của Việt Nam

FDI trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 
(chiếm 84% tổng vốn đăng ký); Chuyên môn về R & D; 
Xây dựng; Kinh doanh bất động sản ...

- Các tập đoàn công nghiệp lớn của Hàn Quốc như 
Samsung, LG, Doosan, Kumho, Posco, Lotte, GS, 
Hyosung và các công ty vệ tinh,

FDI tập trung vào các lĩnh vực chế biến, sản xuất và đầu 
tư dưới hình thức 100% vốn FDI.

Đối tác đầu tư lớn nhất trong sản xuất và sản xuất các sản 
phẩm điện tử tại Việt Nam với tổng giá trị lũy kế hơn 21 
tỷ USD thông qua hơn 150 dự án lớn.

Địa điểm đầu tư chủ yếu: Hải Phòng, Hà Nội, 
Đồng Nai, Bắc Ninh, Bình Dương, Hồ Chí Minh

FDI



Đặc điểm FDIHàn Quốc

DÒNG FDI HÀN QUỐC
RA NƯỚC NGOÀI: 

SẢN XUẤT, KHAI THÁC MỎ, 
TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM, 
BẤT ĐỘNG SẢN VÀ BÁN

BUÔN VÀ BÁN LẺ

DÒNG FDI HÀN QUỐC
VÀO VIỆT NAM:

SẢN XUẤT, KHAI THÁC MỎ, 
TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM, 

BẤT ĐỘNG SẢN, BÁN BUÔN

VÀ BÁN LẺ



FDI lũy kế Hàn Quốc vào Việt Nam Số liệu GSO truy 
cập ngày 24/10/2018

Số dự án Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) (*)

Hàn Quốc 6.549,0 57.861,7

Nhật Bản 3.607,0 49.307,3

Xin-ga-po 1.973,0 42.540,7

Đài Loan 2.534,0 30.867,2

Quần đảo Virgin 

thuộc Anh 744,0 22.535,2

Đặc khu hành chính 

Hồng Công (TQ) 1.284,0 17.933,5

Ma-lai-xi-a 572,0 12.274,9

CHND Trung Hoa 1.817,0 12.023,0

Hoa Kỳ 861,0 9.894,1

Thái Lan 489,0 9.288,7



� Với khoảng 60 tỷ USD tổng vốn đầu tư đăng ký, các 
doanh nghiệp Hàn Quốc đang giữ vai trò tích cực trong 
một số lĩnh vực kinh tế trọng yếu của Việt Nam, như công 
nghiệp điện tử, năng lượng, ô tô, may mặc, xây dựng, dịch 
vụ..., góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, 
tạo công ăn, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

� Việt Nam là nước đầu tư trọng điểm của Hàn Quốc khi số
doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam 
chiếm hơn một nửa tổng số doanh nghiệp Hàn Quốc đầu 
tư vào khu vực ASEAN (trong tổng số 8.600 doanh 
nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào ASEAN, có 5.500 doanh 
nghiệp đầu tư vào Việt Nam).



Làn sóng thứ tư của dòng vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam đó là đầu tư vào
thị trường tài chính, ngân hàng, Fintech thông qua hoạt động mua bán và sáp
nhập.

� Cuối tháng 3/2018, nhóm quỹ đầu tư thuộc Công ty Quản lý quỹ Korea Invesment 
Management (KIM) đã trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần (CTCP) Chứng 
khoán Bản Việt với tỷ lệ sở hữu 5,08%. Thương vụ đầu tư này đánh dấu sự có mặt 
của KIM tại Việt Nam.

� Trước đó, thị trường chứng khoán Việt cũng đã đón nhận dòng vốn ngoại từ doanh 
nghiệp xứ sở kim chi thông qua hoạt động M&A. Cụ thể, tháng 9/2017, KB 
Securities, công ty con của KB Financial, đã chi khoảng 33 triệu USD để mua gần 
100% cổ phần của Công ty Chứng khoán Maritime (MSI).

� Tháng 11/2017, NH Investment & Securities Co Ltd đã nâng sở hữu tại Công ty 
Chứng khoán Woori CBV lên 96,15% vốn điều lệ. Woori CBV có tiền thân là 
CTCP Chứng khoán Biển Việt. Từ năm 2009, NH Investment &Securities bắt đầu 
trở thành cổ đông của công ty này với tỷ lệ sở hữu 12,7%, sau đó nâng dần lên. 
Đây cũng là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu của Hàn Quốc.

� Trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng cũng ghi nhận sự thâm nhập mạnh mẽ của dòng 
vốn gián tiếp từ Hàn Quốc. Công ty Thẻ Shinhan Card chi khoảng 3.420 tỷ đồng 
mua Công ty Tài chính tiêu dùng Prudential Finance; Công ty Thẻ Lotte Card chi 
1.734 tỷ đồng mua 100% vốn Công ty Tài chính Techcombank.

� Tại Việt Nam, hiện có nhiều nhà đầu tư tài chính Hàn Quốc như Lotte Card, 
Shinhan Card, Kexim, KEB Hana, Industrial Bank of Korea, Kookmin, Busan, 
Nonghyup, Shinhan Bank… Tập đoàn tài chính Hana của Hàn Quốc đang có kế 
hoạch trở thành cổ đông của BIDV....



Vấn đề trong hợp tác đầu từ Việt - Hàn

� Ngành công nghiệp hỗ trợ còn nhiều hạn chế cần sự
hỗ trợ của Hàn Quốc; chia sẻ kinh nghiệm và chính 
sách đầu tư, phát triển của Hàn Quốc trong lĩnh vực 
công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là các lĩnh vực như ô tô, 
điện/điện tử, dệt may, da giày.

� Tăng cường hợp tác điện lực, hợp tác toàn diện về an 
toàn năng lượng, hợp tác trong lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng và biến đổi khí hậu; 

� Tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công 
nghiệp, dầu khí, năng lượng tái tạo; 



Phương hướng tăng cường hợp tác Việt Hàn

� Về phương hướng mở rộng hợp tác kinh tế Hàn - Việt trong tương lai, Tổng 
thống Moon Jae-in cho biết hai từ khóa mà ông nghĩ đến khi nói về sự hợp 
tác kinh tế Hàn - Việt là "sự hợp tác hai bên cùng có lợi" để hỗ trợ lẫn nhau 
và "sự hợp tác tăng trưởng tương lai" để cùng chuẩn bị cho tương lai.

� Về "sự hợp tác cùng có lợi", sự hợp tác kinh tế phải tạo ra lợi ích cho cả hai 
phía thì mới có thể bền vững được. Do đó, ông mong muốn phát triển mối 
quan hệ hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và Việt Nam theo cách thức cùng có 
lợi, đóng góp cho sự thịnh vượng chung của cả hai nước.

� Về "sự hợp tác tăng trưởng tương lai", Tổng thống Hàn Quốc cho rằng việc 
cùng ứng phó với thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và cùng nỗ lực tạo ra 
động lực tăng trưởng tương lai vô cùng quan trọng và mong rằng hai nước sẽ
tăng cường nền tảng để sự hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển theo 
hướng hướng tới tương lai thông qua sự hợp tác trong các ngành công 
nghiệp mới như đô thị thông minh, ICT... Và lễ khởi công Viện Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) chính là dự án hợp tác điển hình 
bao hàm cả hai từ khóa "sự hợp tác cùng có lợi" và "sự hợp tác tăng trưởng 
tương lai". 



THÚC ĐẨY HỢP TÁC KINH TẾ CỦA VIỆT NAM VỚI 
HÀN QUỐC

Chính trị:
Quan hệ đối 

tác chiến 
lược

Thương mại:
Đối tác lớn 

thứ 2

Đầu tư:
Đối tác số 1

Nguồn nhân lực:
Thị trường xuất 
khẩu lao động 

quan trọng,

Các lĩnh vực 
khác:

không ngừng 
mở rộng

Xu 
hướng

Mối quan hệ toàn diện và sâu sắc giữa Việt 
Nam và Hàn Quốc



Tiếp

Tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn 
Quốc toàn diện hơn và sâu sắc hơn

- Duy trì vị trí số 1 về 
đầu tư,

Đứng thứ 2 về thương 
mại, thị trường xuất 
khẩu lao động quan 
trọng

- Phát triển thương mại 
dịch vụ

- Nâng cao tính minh bạch, 
trách nhiệm và khả năng dự 
đoán

- Môi trường kinh tế vĩ mô ổn 
định

- Hỗ trợ đầu tư và thương mại

- Cải cách thể chế

- Ba chiến lược đột phá, ..etc.

-Hợp tác phát
triển

- Phát triển cơ sở 
hạ tầng

- Phát triển
nguồn nhân lực, ..



The End

� Thanks you for your attention!


