
 

Hoạt động giao thương xuất nhập khẩu của Trung Quốc sẽ đạt 5,1 nghìn tỷ USD vào năm 2025 

Với kế hoạch đẩy mạnh xuất nhập khẩu ở các thị trường châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh trong giai 

đoạn 2021 – 2025, Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 5,1 nghìn tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu cho đến năm 

2025. Nước này sẽ mở rộng hoạt động thương mại xuyên biên giới, từ mức 7% trong năm 2020 lên 10% 

đến năm 2025. Thương mại điện tử xuyên biên giới đã phát triển gấp 5 lần chỉ trong vòng 5 năm trở lại 

đây. Ngoài việc thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước sản xuất hàng dịch vụ chất lượng cao hơn, Trung 

Quốc đặt mục tiêu nâng tỷ trọng xuất nhập khẩu hàng hóa với các đối tác thương mại tự do từ 27,3% năm 

ngoái lên khoảng 36% vào năm 2025. Hiện nước này đang xem xét việc tham gia vào CPTPP, một thỏa 

thuận thương mại tự do có sự bao trùm rộng khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Mỹ La – tinh. 

 

XUẤT NHẬP KHẨU 

* Văn phòng đại diện Bộ thương mại Mỹ (USTR) mới đây đã có cuộc 

hội đàm với đại diện thương mại Việt Nam vào cuối tuần trước để thảo 

luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại giữa hai nước 

và vấn đề xuất khẩu gỗ. USTR đang điều tra các vấn đề về nhập khẩu 

gỗ từ Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hay không. Nhiều tổ chức 

doanh nghiệp lớn từ lĩnh vực thực phẩm đến ngành dệt may của Mỹ 

đang có kiến nghị USTR không sử dụng đến các biện pháp thuế quan 

vì không có đủ bằng chứng, trong khi đó việc sử dụng các biện pháp 

phòng vệ thương mại có thể tạo hiệu ứng tiêu cực ngược lại đến hoạt 

động giao thương của hai nước, đặc biệt là giai đoạn Mỹ tăng cường 

nhập khẩu hàng hóa vào dịp cuối năm. 
 

* Trung Quốc đã vượt qua Mỹ và trở thành đối tác xuất nhập khẩu lớn 

nhất của châu Âu. Mỹ từ lâu là đối tác thương mại lớn nhất của EU từ 

năm 2019 trở về trước, tuy nhiên kể từ năm 2020, Trung Quốc đã vươn 

lên giữ vị trí đứng đầu, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai khu vực 

đạt 709,1 tỷ USD. Thương mại song phương giữa Trung Quốc và EU 

đã tăng trưởng nhanh chóng trong nửa đầu năm nay, tăng 26,7% so với 

cùng kỳ năm trước lên 2,52 nghìn tỷ CNY (389 tỷ USD) trong nửa đầu 

năm, đưa EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc 

sau Mỹ. Ngoài ra, thống kê từ Hải quan Trung Quốc, trong nửa đầu 

năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này đã tăng 27,1% so 

với cùng kỳ năm ngoái lên mức 18,07 nghìn tỷ CNY (2.789 tỷ USD).  
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