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Đề bài 

Chứng minh rằng hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển 

biến tích cực trong những năm gần đây ? 

Lời giải chi tiết 

* Xuất khẩu : 

- Giá trị xuất khẩu tăng nhanh và liên tục từ 2,4 tỉ USD (1990) lên 32,4 tỉ USD (2005), 

gấp 13,5 lần. 

- Các mặt hàng xuất khẩu gồm : hàng nông lâm thủy sản, công nghiệp nặng và khoáng 

sản, hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp. 

- Xu hướng chuyển dịch : giảm tỉ trọng hàng nông- lâm – thủy sản, tăng tỉ trọng hàng 

công nghiệp nặng và khoáng sản, đặc biệt là hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công 

nghiệp. 

* Nhập khẩu : 

- Kim ngạch nhập khẩu nước ta tăng nhanh và liên tục trong cả giai đoạn 1990 – 2005, 

từ 2,8 tỉ USD lên 36,8 tỉ USD, tăng gấp 13 lần. 

- Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là tư liệu sản xuất (máy mọc thiết bị, nguyên nhiên 

liệu) và một phần hàng tiêu dùng. Xu hướng tăn tỉ trọng hàng nhập khẩu nhóm tư liệu 

sản xuất và giảm nhóm hàng tiêu dùng, cho thấy nền sản xuất trong nước ngày càng 

phát triển mạnh mẽ. 

- Nhìn chung nước ta chủ yếu nhập siêu (trừ năm 1993), tuy nhiên bản chất có sự thay 

đổi so với thời kì trước (trước nhập siêu do nền kinh tế còn yếu kém, hiện nay chủ yếu 

nhập khẩu máy móc thiết bị cho công cuộc hiện đại hóa). 

* Cán cân XNK: Cán cân XNK tiến tới cân bằng hơn. 

* Thị trường XNK: thị trường buôn bán ngày càng mở rộng theo hướng đa dạng hoá, 

đa phương hoá. Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới 

(WTO) và hiện có quan hệ buôn bán với phần lớn các nước và vùng lãnh thổ trên thế 

giới. 
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