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QUAN HỆ THƯƠNG MẠI ẤN ĐỘ - VIỆT NAM ĐẠT 15 TỶ ĐÔ LA MỸ
VÀO NĂM 2022

Số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy trong năm 2022 tổng kim ngạch
thương mại giữa Ấn Độ và Việt Nam vượt qua mỗ 15 tỷ đô la Mỹ, tăng 13.92% so với
cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu của Ấn Độ sang Việt Nam đạt 7,08 tỷ đô la Mỹ trong khi
xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 7,96 tỷ đô la Mỹ. Ấn Độ là đối tác thương mại lớn
thứ 8 của Việt Nam, là nước xuất khẩu lớn thứ 8 và là nước nhập khẩu lớn thứ 10 của
Việt Nam.

2. Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ sang Việt Nam bao gồm sắt thép
các loại, máy móc thiết bị và phụ tùng, kim loại thường, đá quý, kim loại quý và sản phẩm,
hàng thủy sản, nguyên phụ liệu thức ăn chăn nuôi, linh kiện và phụ tùng ô tô, dược phẩm,
hóa chất, ngô, bông các loại và các sản phẩm nông sản khác. Những mặt hàng xuất khẩu
chủ lực của Việt Nam sang Ấn Độ bao gồm Điện thoại các loại và linh kiện, Máy vi tính,
sản phẩm điện tử và linh kiện, Máy móc, thiết bị và phụ tùng, hóa chất, giầy dép các loại,
hàng may mặc, duyên phụ liệu dệt may, cao su, hạt nhựa và sản phẩm từ sắt thép.

3. Xuất khẩu hàng nông sản của Ấn Độ đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, thiết bị và thiết bị điện đạt
549 triệu đô la Mỹ, kim loại thường và sản phẩm đạt 515 triệu đô la Mỹ, đá quý, kim loại
quý và sản phẩm đạt 400 triệu đô la Mỹ, linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 365 triệu đô la Mỹ,
hóa chất đạt 307 triệu đô la Mỹ, dược phẩm đạt 300 triệu đô la Mỹ, đánh dấu mức tăng
trưởng xuất khẩu tích cực từ Ấn Độ sang Việt Nam. Xuất khẩu một số mặt hàng khác như
sắt thép, ngô, bông, sợi, thuốc trừ sâu và giấy các loại ghi nhận sự sụt giảm xuất khẩu
trong năm 2022.

4. Quan hệ thương mại song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam đã chứng kiến mức
tăng trưởng liên tục trong những năm gần đây và lãnh đạo hai nước đã nhất trí đề ra các
biện pháp thiết thực và hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu thương mại 15 tỷ đô la Mỹ
trong thời gian sớm nhất. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 10,68
tỷ đô la Mỹ vào năm 2018 và 11,21 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Trong năm 2020, kim
ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã giảm xuống 9,67 tỷ đô la Mỹ do Đại
dịch COVID-19 và sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Thương mại song phương đã
tăng trở lại và đạt mốc 13,21 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021.

5. Tổng kim ngạch ngoại thương của Việt Nam trong năm 2022 đạt 730 tỷ đô la Mỹ,
tăng 23% so với cùng kỳ năm trước với mức thặng dư thương mại đạt 12,4 tỷ đô la Mỹ.
Giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 372 tỷ đô la Mỹ trong khi giá trị nhập khẩu của Việt
Nam đạt 359 tỷ đô la Mỹ.

6. Năm 2022 cũng chứng kiến sự gia tăng của số đoàn doanh nghiệp sang thăm lẫn
nhau, số các chương trình giao thương được tổ chức, việc đi lại dễ dàng hơn do việc mở
các đường bay thẳng, số các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tham dự các hội chợ và
triển lãm, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng thương mại giữa hai nước.
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