THÔNG TIN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN
CPTPP là hiệp định thương mại tự do thứ 3 mà Việt Nam và Nhật Bản cùng tham gia ký
kết. Trước đó, hai nước đã tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật
Bản (có hiệu lực vào năm 2008) và Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (có
hiệu lực vào năm 2009).
Quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đứng
thứ ba sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng
kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước trong năm 2018 đạt 37.9 tỷ USD, 33,4 tỷ USD,
tăng 13,5% so với năm 2017; trong đó xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản trong năm
2018 đạt trị giá 18,9 tỷ USD, tăng 12,5% so với 2017.
Trong những năm qua, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu hàng dệt, may và giày dép, phương
tiện vận tải và phụ tùng, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, thủy sản, và gỗ và sản
phẩm gỗ sang thị trường Nhật Bản.
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản năm 2018

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CỦA NHẬT BẢN
Về cơ bản, Nhật Bản không duy trì nhiều hạn chế đối với các nhà cung cấp dịch vụ nước
ngoài, trong đó có Việt Nam. Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài gần như được quyền
cung cấp qua biên giới hoặc thiết lập hiện diện thương mại (thành lập công ty hay văn
phòng đại diện) tại Nhật Bản để cung cấp không có hạn chế gần như toàn bộ các lĩnh vực
dịch vụ, ngoại trừ đối với một số ngành dịch vụ nhạy cảm Nhật Bản có duy trì những hạn
chế nhất định như sau:
Dịch vụ giáo dục tiểu học và trung học
Nhật Bản bảo lưu quyền cấp hay không cấp phép dịch vụ tiểu học và trung học cũng như
tất cả các hoạt động liên quan.
Dịch vụ năng lượng (điện, khí và hạt nhân)
Nhật Bản bảo lưu quyền cấp hay không cấp phép dịch vụ năng lượng cũng như tất cả các
hoạt động liên quan.
Dịch vụ nghề cá
Nhật Bản bảo lưu quyền cấp hay không cấp phép dịch vụ nghề cá cũng như tất cả các hoạt
động liên quan.
Ghi chú: Danh mục trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa phải là toàn bộ các dịch vụ
mà Nhật Bản có bảo lưu.

