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1. Mở đầu

Trung Quốc là nước láng 
giếng của VN có chung đường 
biên trên bộ dài hàng trăm km, 
lại có nền kinh tế phát triển và là 
một thị trường liền kề cự lớn với 
trên 1,3 tỷ dân với đòi hỏi về chất 
lượng hàng hóa không khắt khe 
lắm, nên chúng ta mong muốn 
xuất khẩu nhiều với Trung Quốc 

là tất yếu. Tuy nhiên, nhiều năm 
qua chúng ta không những không 
xuất sang Trung Quốc nhiều hơn 
nhập mà còn ngược lại tình trạng 
xuất siêu luôn diễn ra chính đều 
này đã dặt ra cho chúng cần phải 
có những giải pháp mang tính 
chiến lược để tiến tới VN không 
chỉ sang bằng cán cân thương mại 
mà còn xuất siêu vào thị trường 
lớn nhất hành tinh này.

2. Thực trạng xuất nhập khẩu 
của VN sang Trung Quốc

2.1. Về xuất nhập khẩu chung
Nếu lấy năm 2011, năm đầu 

thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 
- 2015, thì kim ngạch xuất khẩu 
của VN sang Trung Quốc là 10,8 
tỷ USD, tăng 47,6% so với năm 
2010, chiếm tỷ trọng 11,2% 
trong tổng kim ngạch xuất khẩu 
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Tóm tắt

Hoạt động xuất, nhập khẩu giữa VN và Trung Quốc nhiều năm qua luôn trong 
tình trạng nhập siêu nghiêng về phía VN. Mặt khác, xét về hàng hóa xuất 
nhập khẩu giữa VN và Trung Quốc cũng có sự khác nhau, chúng ta chủ yếu 

xuất khẩu hàng nông sản và sản phẩm thô sang Trung Quốc, trong khi đó chúng ta lại 
nhập chủ yếu là máy móc thiết bị, nguyên vật liệu để sản xuất và nhập hàng tiêu dùng 
thông thường từ nước bạn do đó nhập siêu là điều rất khó tránh khỏi. Để có cái nhìn chi 
tiết và mang tính hệ thống cao bài viết xin tự diễn giải ý kiến này trên cơ sở phân tích 
các số liệu về tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa VN và Trung Quốc những năm 
gần đây, từ đó đưa ra một số giải pháp để giảm thiểu mất cân bằng cán cân thương mại 
giữa hai nước.
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Abstract
Engaged in exporting and importing between Vietnam and China over the years 

always in deficit leaning toward Vietnam. On the other hand, in terms of import and 
export goods between Vietnam and China also have differences, we mainly exports 
agricultural products and crude products to China, while we import mainly machines 
machinery, raw materials for the manufacture and importation of consumer goods from 
your country normally trade deficit is therefore very difficult to avoid. For a detailed 
look and high systemic article please feel free to interpret this opinion based on analysis 
of data on the import and export goods between Vietnam and China in recent years, 
from which offer a number of solutions to reduce imbalances of trade between the two 
countries.
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