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 Cán cân thương mại của Việt Nam sẽ sớm cân bằng trở lại trong nửa cuối năm nay
  Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy trong nửa đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa của Việt 

Nam thâm hụt thêm 1.83 tỷ USD đưa tổng lũy kế thâm hụt từ đầu năm đến nay đạt khoảng 3.01 tỷ USD. Có tới 
31 mặt hàng nhập khẩu trị giá trên 1 tỷ USD trong khi chỉ có 25 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Song, cơ 
cấu hàng nhập khẩu tập trung vào nhóm nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất (chiếm hơn 88% tổng kim ngạch 
nhập khẩu). Việc tăng cường nhập khẩu nguyên, phụ liệu cho thấy nhiều lĩnh vực sản xuất đang hồi phục nhanh 
chóng. Nhiều đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu đã có đơn hàng tới hết quý III hoặc cả năm 2021. Một số doanh 
nghiệp đã tranh thủ nhập khẩu nguyên liệu tại thời điểm giá phải chăng để dự trữ nhằm chủ động trong sản xuất 
nếu dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Khi nhập khẩu tập trung vào nguyên liệu phục vụ sản xuất, trong đó 
có cả những đơn hàng xuất khẩu, cộng với việc nhiều thị trường lớn đang hồi phục mạnh mẽ, chắc chắn kim 
ngạch xuất khẩu những tháng cuối năm sẽ gia tăng và cán cân thương mại sẽ sớm được cân bằng.

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

XUẤT NHẬP KHẨU
*  Bất chấp những khó khăn do dịch bệnh gây ra, châu Âu là một trong 
những thị trường có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng cao của Việt Nam 
trong nửa đầu năm 2021, tới 29% so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch tăng 
chủ yếu do tăng lượng hàng xuất khẩu - đây là điểm đáng mừng, cho thấy 
nhu cầu tại thị trường EU - một trong những thị trường xuất khẩu chủ lực 
của Việt Nam đang dần hồi phục. Trong kết quả xuất khẩu khá tích cực của 
Việt Nam sang EU nửa đầu năm 2021 có sự góp sức quan trọng từ EVFTA. 
Thứ nhất, hiệp định này đã mang lại thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt 
Nam cải thiện xuất khẩu vào thị trường EU. Thứ hai, tiêu chuẩn cao trong 
EVFTA nói riêng và ở thị trường EU nói chung buộc doanh nghiệp Việt Nam 
phải chủ động tìm hiểu, tuân thủ một cách bài bản, thay vì chỉ tính toán lợi 
thế cạnh tranh về giá khi EU cắt giảm thuế nhập khẩu. Nếu nhìn từ ngành 
hàng cụ thể, dệt may có thể là minh chứng tốt cho tác động tích cực của 
EVFTA. 6 tháng năm 2021, ngành dệt may Việt Nam đã xuất khẩu 2.26 tỷ 
USD sang EU, tăng 4.85% so với cùng kỳ năm trước. Theo chuyên gia của 
Hiệp hội Dệt may Việt Nam ước tính nếu không có EVFTA, con số xuất 
khẩu chỉ đạt khoảng 700 - 800 triệu USD.
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