BỨC TRANH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
CỦA VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
(Nguồn: Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Cán cân thương mại xuất nhập khẩu của Việt Nam
6 tháng đầu năm 2021

Tổng kim ngạch XNK
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Tỷ lệ xuất khẩu theo loại hình
vốn doanh nghiệp (tỷ USD)

40,89 tỷ
USD

116,74 tỷ
USD

DN 100% vốn
trong nước

16,84%

DN có vốn
ĐTNN

(so với cùng kỳ
năm 2020)

Doanh nghiệp 100%
vốn trong nước
Doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài

33,01%

(so với cùng kỳ
năm 2020)

Tỷ lệ nhập khẩu theo loại hình
vốn doanh nghiệp (tỷ USD)
Doanh nghiệp 100%
vốn trong nước
Doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài

55,90 tỷ
USD
DN 100% vốn
trong nước

30,18%

(so với cùng kỳ
năm 2020)

103,20 tỷ
USD
DN có vốn
ĐTNN

39,54%

(so với cùng kỳ
năm 2020)

Nhận xét:
•

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế
toàn cầu, xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng,
lần lượt là 28,4% và 36,1% so với cùng kỳ năm trước. Có thể nói các doanh nghiệp Việt Nam đã tranh thủ
tận dụng được cơ hội sản xuất kinh doanh trong giai đoạn đầu năm, khi dịch bệnh được kiểm soát tương
đối ở Việt Nam và nhu cầu tiêu dùng tăng trở lại ở nhiều thị trường xuất khẩu. Một phần lý do khác đóng
góp vào việc tăng kim ngạch xuất nhập khẩu trong nửa đầu năm là xu hướng tăng giá của nhiều mặt hàng,
bao gồm cả nguyên phụ liệu nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu.

•

Cán cân thương mại của Việt Nam có sự chuyển đổi từ xuất siêu (5 năm liên tiếp 2016-2020) sang nhập
siêu 1,47 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2021. Đáng chú ý là khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,01 tỷ
USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) xuất siêu 13,54 tỷ USD. Đặt trong bối cảnh các doanh nghiệp
trong nước chỉ đóng góp xấp xỉ 25% kim ngạch xuất khẩu, 75% còn lại thuộc về FDI, sự bất đối xứng trong
cán cân xuất siêu – nhập siêu của hai nhóm này cho thấy tình trạng nhập siêu của nửa đầu năm nếu
tiếp tục có thể dẫn tới những rủi ro chưa lường hết được.
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Nhận xét:
•

Sáu tháng đầu năm 2021, các mặt hàng xuất, nhập khẩu tốp đầu của Việt Nam đều đạt tăng trưởng dương,
đây là một kết quả hết sức ấn tượng trong bối cảnh dịch bệnh. Nếu như trước đó vào cùng kỳ năm 2020, xuất
nhập khẩu một số nhóm hàng như dệt may, giày dép và các nguyên phụ liệu… đều sụt giảm thì đến 6 tháng
đầu năm nay đều bật tăng trở lại, vượt cao hơn mức trước dịch, thậm chí đạt mức hai con số.

•

Về xuất khẩu, tốp 5 mặt hàng xuất khẩu đều đạt mức trên 10 tỷ USD, chiếm 58% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam có sự tăng trưởng vượt bậc, ví dụ: sắt thép các loại tăng
118,98%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 63,43%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 61,06%...

•

Đối với nhập khẩu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác là
02 nhóm sản phẩm nhập khẩu chủ yếu, chiếm lần lượt 21% và 14,4% tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu
năm 2021. Các nhóm sản phẩm có tăng trưởng nhập khẩu lớn bao gồm: hóa chất (61,25%), kim loại thường
khác ngoài thép (59,89%), chất dẻo nguyên liệu (54,9%)…

• Ngoài các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực, hầu hết các sản phẩm xuất khẩu và nhập khẩu khác của Việt
Nam cũng có sự gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2021. Chỉ có 4 nhóm sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu
sụt giảm là: cà phê (giảm 2,6%), gạo (giảm 4%), dầu thô (giảm 8%), đá quý (giảm 59,3%); và 5 nhóm hàng có
kim ngạch nhập khẩu giảm bao gồm: nguyên phụ liệu thuốc lá (giảm 2,3%), than các loại (giảm 17,3%), dược
phẩm (giảm 6,3%), nguyên phụ liệu dược phẩm (giảm 9,5%) và máy ảnh, máy quay (giảm 6,1%).
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Các thị trường xuất nhập khẩu chính của Việt Nam
6 tháng đầu năm 2021

Nhập khẩu

Xuất khẩu

(Đơn vị: tỷ USD)

Nhận xét:
•

Mỹ, Trung Quốc, EU, ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc được biết đến là các đối tác thương mại lớn nhất của Việt
Nam trong nhiều năm qua. 6 tháng đầu năm 2021, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam với các nước,
khu vực kể trên đều tăng trưởng mạnh.

•

Về xuất khẩu, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 28,6% tổng giá trị xuất
khẩu (45,14 tỷ USD), tăng so với mức 25% cùng kỳ năm ngoái. Mỹ cũng là thị trường mà Việt Nam xuất siêu
nhiều nhất với thặng dư thương mại là 37,32 tỷ USD (kim ngạch xuất khẩu cao gần gấp 6 lần kim ngạch
nhập khẩu). Trung Quốc và EU lần lượt là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 và thứ 3 của Việt Nam 6 tháng đầu
năm 2021.

•

Đối với nhập khẩu, Trung Quốc vẫn duy trì vị trí thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 33,7%
tổng kim ngạch nhập khẩu và tiếp tục là quốc gia mà Việt Nam nhập siêu nhiều nhất (trong 6 tháng đầu năm
2021, Việt Nam nhập siêu 29,1 tỷ USD từ Trung Quốc). Sau Trung Quốc, Hàn Quốc là nguồn nhập khẩu lớn thứ
2 của Việt Nam với 25,28 tỷ USD chiếm 15,9% nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam. Như vậy, phân nửa hàng
hóa nhập khẩu của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021 là từ hai thị trường này.
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Tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2021
Tổng vốn đầu tư nước ngoài
đăng ký 6 tháng đầu năm 2021

15,27 tỷ USD
2,6%
(so với cùng kỳ năm 2020)

Vốn đăng ký mới

Điều chỉnh
mở rộng quy mô

Góp vốn,
mua cổ phần

9,55 tỷ USD

4,12 tỷ USD

1,61 tỷ USD

13,2%
(so với cùng kỳ năm 2020)

10,6%
(so với cùng kỳ năm 2020)

54,3%
(so với cùng kỳ năm 2020)

Tổng vốn đầu tư nước ngoài
thực hiện 6 tháng đầu năm 2021

9,24 tỷ USD
6,8%
(so với cùng kỳ năm 2020)

Sáu tháng đầu năm 2021, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ghi nhận những con số khả quan. Trong đó:

•

Tổng số vốn thực hiện trong 6 tháng đầu năm đã tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, kết quả này cho thấy
dù vẫn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 song nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục thực hiện các
kế hoạch đầu tư như đã đăng ký.

•

Tổng vốn đăng ký giảm nhẹ 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này chủ yếu do các nhà đầu tư nước
ngoài rút vốn mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với phần vốn góp, mua cổ phần giảm tới 54,3%.
Trong khi đó, đối với các hình thức đầu tư dài hạn – đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, 6 tháng đầu
năm 2021 vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 13,2% đối với vốn đăng ký cấp mới và 10,6% đối với vốn điều chỉnh
- kết quả này cho thấy các nỗ lực thu hút dòng vốn FDI chuyển dịch của Việt Nam đã bắt đầu phát huy hiệu
quả nhất định.

DOANH NGHIỆP VÀ TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI |

11

Top 8 địa phương có số vốn FDI đăng ký mới nhiều nhất
6 tháng đầu năm 2021

Số vốn FDI
(Triệu USD)

Nhận xét:
•

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Long An là địa phương có số vốn đăng ký cấp mới nhiều nhất với 3,3 tỷ USD chiếm 35%
tổng số vốn FDI đăng ký mới của cả nước nhờ vào việc thu hút được 01 dự án lớn - Dự án Nhà máy điện LNG Long An I
và II (Singapore) với tổng vốn đăng ký 3,1 tỷ USD.

•

Bên cạnh đó, 2 dự án cấp mới lớn trong đầu năm nay là Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản) và Dự án Công
nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam (Hồng Kông) đưa Cần Thơ và Quảng Ninh vào top đầu những địa
phương thu hút FDI đăng ký mới.

Top 8 quốc gia và vùng lãnh thổ có số vốn FDI đăng ký mới nhiều nhất
tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021

Số vốn FDI
(Triệu USD)

Nhận xét:
•

Singapore vẫn duy trì vị trí nguồn đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Việt Nam (từ 2019). Sáu tháng đầu năm 2021, Singapore
đã đầu tư tổng cộng 4,7 tỷ USD vào Việt Nam, trong đó có 3,1 tỷ USD đầu tư vào Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và
II (Singapore) – dự án FDI lớn nhất đầu năm nay của Việt Nam.

•

Nhật Bản là Hồng Kông (Trung Quốc) lần lượt là 2 khu vực tiếp theo có đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam 6 tháng đầu
năm 2021, với 2 dự án mới nổi bật Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản - 1,31 tỷ USD) và Dự án Công nghệ tế
bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam (Hồng Kông - 498 triệu USD).
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