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Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ hai trên thế giới và đứng đầu ở các nước ASEAN 

trong nhiều năm qua. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nói chung, đặc biệt là Đầu 

tư trực tiếp của Nhật Bản (JDI) đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình phát 

triển kinh tế của các nước ASEAN. Ở Việt Nam cho đến nay Nhật Bản là nhà đầu 

tư đứng vị trí thứ ba trong danh sách các nhà đầu tư nước ngoài có mặt tại Việt 

Nam. Tại sao Nhật Bản đã quan tâm đầu tư đến thị trường Việt Nam song chưa 

phải là nhà đầu tư lớn nhất? Những nhân tố nào thúc đẩy Nhật Bản tăng cường 

đầu tư vào Việt Nam? Việt Nam cần có những giải pháp gì để tăng cường thu hút 

và nâng cao hiệu quả JDI? Bằng các phương pháp: duy vật biện chứng và duy vật 

lịch sử, kết hợp phương pháp phân tích và tổng hợp, và phương pháp so sánh 

cùng với quá trình nghiên cứu khảo sát thực tế, đề tài đã góp phần giải đáp những 

câu hỏi nêu ra ở trên.

Kết cấu của đề tài ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục bài báo liên quan đến đề 

tài đã được công bố, phụ lục và tài liệu tham khảo gồm có 3 chương:

•Chương 1: Những nhân tố thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật 

Bản vào Việt Nam.

•Chương 2: Thực trạng JDI ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra

•Chương 3: Những giải pháp nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả 

JDI

Đề tài đã góp phần đào tạo 1 Thạc sĩ và 02 Cử nhân
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