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heo số liệu được Tổng cục Hải quan
công bố chiều 7/6, tổng trị giá trao đổi
hàng hoá giữa Việt Nam và
nhóm G7 (Pháp, Đức, Anh, Ý, Nhật Bản,
Hoa Kỳ và Canada) trong năm 2017, đạt 113
tỷ USD, tăng 9,5% so với năm 2016 và
chiếm hơn1/4 tổng kim ngạch xuất nhập
khẩu của cả nước.

T

thành viên G7 này là 34,03 tỷ USD, tăng
12,3% và chiếm 16% tổng kim ngạch nhập
khẩu cả nước từ tất cả các thị trường trên
thế giới.
Như vậy, năm 2017, Việt Nam có thặng
dư thương mại với nhóm G7 lên đến 44,95
tỷ USD, giá trị xuất khẩu lớn hơn nhiều so
với nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ nhóm
G7.
Trong năm 2017, Canada là quốc gia
xếp thứ 7 trong nhóm G7 và xếp thứ 24 trong
hơn 200 đối tác thương mại của Việt Nam
trên thế giới, với tổng trị giá xuất nhập khẩu
hàng hóa giữa hai nước đạt 3,52 tỷ USD,
tăng 15,3% so với kết quả thực hiện trong
năm 2016.

Tổng trị giá trao đổi hàng hoá giữa Việt Nam và
nhóm G7 (Pháp, Đức, Anh, Ý, Nhật Bản, Hoa Kỳ
và Canada) trong năm 2017, đạt 113 tỷ USD.
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Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam sang thị trường các nước
thành viên G7 đạt 78,98 tỷ USD, tăng 8,4%
(tương ứng tăng 6,13 tỷ USD về số tuyệt đối)
so với năm 2016 và chiếm 36,7% tổng kim
ngạch xuất khẩu của cả nước.
Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá
Việt Nam nhập khẩu có xuất xứ từ các nước

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của các
doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường
Canada đạt 2,72 tỷ USD, tăng 2,4% so với
năm 2016, chiếm 1,3% tổng trị giá xuất khẩu
của Việt Nam sang tất cả các đối tác thương
mại trong năm 2017.
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa
có xuất xứ từ Canada vào Việt Nam đạt gần
800 triệu USD, tăng mạnh 102,3% so với
năm 2016, chiếm 0,4% tổng trị giá nhập khẩu
của cả nước trong năm 2017.

