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Tóm tắt 

iệt Nam là một quốc gia có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm tương 

đối cao, tính bình quân chung giai đoạn 2011-2015 là trên 5%/năm. Tốc 

độ tăng trưởng kinh tế của VN được đánh giá là cao nhưng thiếu bền vững. 

Nguyên nhân thì có nhiều, song có thể nhận thấy rõ đó là dựa nhiều vào đầu tư xây dựng 

hoặc dựa vào tài nguyên khoáng sản sẵn có, nhưng có một nguyên nhân mà chúng ta ít 

quan tâm hoặc chưa thực sự thấy rõ vai trò của nó, đó là xuất nhập khẩu hoặc cán cân 

thương mại đã tác động mạnh mẽ đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Để làm rõ vai trò 

của cán cân thương mại, tác giả đi sâu phân tích thực trạng xuất nhập khẩu giai đoạn 

2011-2015, từ đó rút ra những bất cập và đưa ra những kiến nghị nhằm cải thiện cán cân 

thương mại của VN giai đoạn 2016-2020. 

Từ khoá: Tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, cán cân thương mại, tổng sản 

phẩm quốc nội. 

Abstract: 

Vietnam is a country with a growth rate of annual average relatively high, the 

average calculated for the period 2011-2015 is above 5% / year. Economic growth rate 

of Vietnam is considered high but unsustainable. Cause there are many, but can be seen 

clearly that is based heavily on the construction or rely on mineral resources available, 

but there are a few reasons that we are not really interested or clear role of it, which is 

export or trade balance had a strong impact to the gross domestic product (GDP). To 

clarify the role of the trade balance went deep authors analyze the situation of import 

and export of parts: 2011-2015 period, from which to draw the shortcomings and making 

recommendations to improve the trade balance of Vietnam the period 2016-2020. 
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