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TÓM TẮT 

1. Peru 

❖ GDP của Peru trong quý 2 năm 2021 tăng mạnh tới 41,9% so với cùng kỳ 

năm 2020, trước đó trong quý 1/2021 đã tăng 4,5% so với quý 1/2021. 

Đây là mức tăng trưởng GDP mạnh nhất kể từ khi bắt đầu tính toán GDP 

theo công thức này vào năm 1980. Mức tăng mạnh là do các hạn chế dần 

dần được nới lỏng giúp kinh tế vào đà phục hồi trong khi mức của quý 

2/2020 quá thấp vì dịch bệnh. 

❖ Tăng trưởng sản xuất công nghiệp của Peru đã bắt đầu chững lại từ cuối 

quý 2/2021. Cụ thể, sản xuất công nghiệp trong tháng 6/2021 tăng 17,8% 

so với cùng tháng năm trước, thấp hơn hẳn mức tăng của 3 tháng liền 

trước. Điều này một phần là do hoạt động sản xuất của quý III/2020 đã bắt 

đầu phục hồi từ mức rất thấp của đầu năm ngoái, khi Peru phải đóng cửa, 

phong tỏa vì dịch bệnh COVID-19.  

❖ Theo số liệu từ Ngân hàng Trung ương Peru, nước này ghi nhận thặng dư 

thương mại 1,17 tỷ USD vào tháng 7 năm 2021, với xuất khẩu đạt 4,94 tỷ 

USD và nhập khẩu đạt 4,03 tỷ USD. Như vậy trong tháng 7/2021, xuất 

khẩu giảm trong khi nhập khẩu tăng so với tháng liền trước. Tính chung 7 

tháng năm 2021, xuất khẩu của Peru đạt 32,64 tỷ USD, nhập khẩu đạt 

26,62 tỷ USD, thặng dư thương mại 6,02 tỷ USD. 

❖ Vào ngày 14 tháng 8 năm 2021, Peru ban hành Luật số 31343, thành lập 

một khu miễn thuế mới ở Peru - Zona Franca de Cajamarca 

(ZOFRACAJAMARCA) tại quận San Ignacio, Cajamarca (phía bắc Peru). 

Trong khuôn khổ khu miễn thuế này, các hoạt động sau đây sẽ không phải 

chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế hải quan, thuế 

tiêu thụ đặc biệt và bất kỳ loại thuế nào khác do chính phủ liên bang và 

chính quyền địa phương áp đặt. 

❖ Bộ trưởng Bộ khai khoáng Ivan Merino Peru cho biết Chính phủ đang đề 

nghị sự tham gia, giúp đỡ từ các công ty khai thác mỏ Las Bambas, thuộc 

MMG Ltd của Trung Quốc và Grupo Mexico's Southern Copper để xây 
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dựng hệ thống đường sắt từ khu vực Andean giàu khoáng sản đến bờ biển 

trung tâm Thái Bình Dương của đất nước. 

❖ Trong tháng 7/2021, do tác động bởi dịch bệnh COVID-19 nên xuất khẩu 

nhiều mặt hàng của Việt Nam sang Peru sụt giảm, tuy nhiên nhờ mặt hàng 

có giá trị lớn nhất là điện thoại và linh kiện tăng trưởng mạnh nên tổng giá 

trị xuất khẩu sang Peru vẫn tăng so với tháng 6/2021 và cùng kỳ năm 

trước. Ngoài ra túi xách, va li ô dù và sản phẩm nội thất bằng chất liệu 

khác gỗ cũng là 2 trong 3 nhóm hàng được thống kê vẫn ghi nhận tăng 

trưởng trong tháng 7/2021 so tháng liền trước. 

❖ Ngược lại, những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu sang Peru giảm mạnh 

trong tháng 7/2021 gồm có chất dẻo nguyên liệu, thủy sản, cao su, giày 

dép các loại… 

❖ Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng hóa sang Peru đạt trên 

332,6 triệu USD, vẫn tăng 127,45% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng chủ 

yếu nhờ kết quả tốt trong những tháng dầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất 

trong xuất khẩu hàng hóa sang Peru từ đầu năm tới nay là nhóm điện thoại 

các loại và linh kiện (chiếm 48,89%).  

❖ Trong 7 tháng đầu năm nay, mặt hàng có mức tăng trưởng ấn tượng nhất 

về trị giá xuất khẩu sang Peru chính là chất dẻo nguyên liệu, tăng 646,6%, 

tiếp theo là xơ, sợi dệt các loại tăng 210, 8%. 

❖ Thị trường xe máy Peru đang tăng trưởng rất mạnh từ nửa cuối năm 2020 

đến nay. Trong nửa đầu năm 2021, số lượng đăng ký mới là 251.520 xe, 

tăng 156% so với giai đoạn tương ứng vào năm 2020 và tăng 52,1% so với 

năm 2019. Dự báo doanh số bán hàng cả năm 2021 sẽ đạt mức kỷ lục là 

hơn 400.000 xe. Nói chung, nhiều người Mỹ Latinh, trong đó có người 

Peru yêu thích mô tô và là “tín đồ” của ngành công nghiệp phương tiện, 

thiết bị thể thao, trong đó có các phương tiện tốc độ cao và các sản phẩm 

phục vụ các giải đua xe công thức.  
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2. Chile: 

❖ Chỉ số hoạt động kinh tế IMACEC của Chile vào tháng 7 năm 2021 đã 

tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2020, khi nền kinh tế dần phục hồi sau cú 

sốc Covid-19. Đóng góp tích cực cho tăng trưởng đến từ thương mại (tăng 

43,5% so với mức tăng 45% trong tháng 6); dịch vụ (tăng 15,6% so với 

18%) và các ngành sản xuất hàng hóa (tăng 10,6% so với 14,5%). Trong 

khi đó, hoạt động khai thác giảm 1,9% trong tháng 7/2021, mặc dù trong 

khi tháng 6/2021 đã tăng nhẹ 1,7%. 

❖ Chỉ số niềm tin kinh doanh tại Chile tăng từ 54,48 trong tháng 6/2021 lên 

57,64 trong tháng 7/2021, kéo dài chuỗi tăng 3 tháng liên tiếp. 

❖ Sản xuất công nghiệp ở Chile vào tháng 7 năm 2021 đã tăng 4,8% so với 

cùng kỳ năm 2020, chậm lại so với mức tăng 6,1% trong tháng trước (đã 

được điều chỉnh tăng so với mức 6.0 công bố trước đó). Tuy nhiên, đây là 

tháng tăng trưởng thứ năm liên tiếp của hoạt động công nghiệp, chủ yếu 

được thúc đẩy bởi lĩnh vực chế tạo (tăng 11% so với mức tăng 14,8% 

trong tháng 6/2021), trong đó hàng dệt may (tăng 216,7%); sản phẩm ô tô 

(tăng 166,4%); than cốc và các sản phẩm dầu tinh luyện (tăng 61%) và các 

sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (tăng 60,1%).  

❖ Chile xây dựng kế hoạch mới cho ngành khai khoáng để nâng cao hiệu 

quả, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và tiết kiệm nước. 

❖ Xuất khẩu từ Chile đã tăng 35,3% trong tháng 8 năm 2021 lên 7.822 triệu 

USD, do xuất khẩu tiếp tục tăng đối với các sản phẩm khai khoáng (tăng 

40,2% lên 4.834 triệu USD), cụ thể là đồng (tăng 40,5% lên 4.383 triệu 

USD).  

❖ Ngoài ra, các xuất khẩu các sản phẩm chế tạo tăng 29,7% lên 2.594 USD  

và hàng nông lâm thủy sản tăng 19% lên 393 triệu USD. 

❖ Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Chile tăng mạnh từ mức 85,57 

triệu USD trong tháng 6/2021 lên 287,71 triệu USD trong tháng 7/2021, 

tính chung 7 tháng đầu năm đạt 929,6 triệu USD, tăng 85,44% so với cùng 

kỳ năm 2020.  
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❖ Trong số các nhóm hàng, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng ghi 

nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong 7 tháng đầu năm 2021, tăng tới 

583,65% so với cùng kỳ năm 2020. Các nhóm hàng khác như điện thoại 

các loại và linh kiện- nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu sang 

Chile, phương tiện vận tải và phụ tùng, xơ sợi dệt các loại cũng tăng 

trưởng trên 100%.  

❖ Ngược lại, xuất khẩu một số nhóm hàng giảm mạnh trong đó có gạo giảm 

tới 85,9%, Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày giảm trên 50%.  

❖ Tìm hiểu kinh nghiệm hiện đại hóa quy trình quản lý và hỗ trợ đầu tư tại 

Chile: InvestChile là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc gia nhập và duy trì vốn FDI vào Chile. Cơ quan này 

cung cấp các dịch vụ công liên quan đến thu hút đầu tư (thông tin về các 

cơ hội đầu tư); tiền đầu tư (dịch vụ tư vấn theo lĩnh vực cụ thể, bao gồm cả 

pháp lý); tiến hành đầu tư (quy trình liên quan đến các chứng chỉ, quỹ và 

mạng); và sau đầu tư (hỗ trợ xuất khẩu và tái đầu tư). Thời gian gần đây, 

phần lớn các dịch vụ này được được hiện đại hóa bằng các công nghệ 

thông tin hỗ trợ các tương tác trực tuyến, đồng thời tăng hiệu quả quản lý 

mà không gây ra cảm giác phiền hà, khó chịu cho các nhà đầu tư.  
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NỘI DUNG BÁO CÁO 

1. Peru 

1.1. Tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh, đầu tư: 

1.1.1. Kinh tế vĩ mô: 

GDP của Peru trong quý 2 năm 2021 tăng mạnh tới 41,9% so với cùng kỳ 

năm 2020, trước đó trong quý 1/2021 đã tăng 4,5% so với quý 1/2021. Đây là 

mức tăng trưởng GDP mạnh nhất kể từ khi bắt đầu tính toán GDP theo công thức 

này vào năm 1980. Mức tăng mạnh là do các hạn chế dần dần được nới lỏng giúp 

kinh tế vào đà phục hồi trong khi mức của quý 2/2020 quá thấp vì dịch bệnh. 

Bảng 1: Tăng trưởng của các lĩnh vực kinh tế chính của Peru trong quý 2/2021 

và quý 1/2021 so cùng kỳ năm 2020 

Lĩnh vực Quý 2/2021 so quý 

2/2020 (đvt: %) 

Quý 1/2021 so quý 

1/2020 (đvt: %) 

Chế biến chế tạo 61,0 17,1 

Xây dựng 231,9 42,0 

Khai thác dầu khí và 

khoáng sản 

25,2 2,7 

Vận tải và lưu kho 83,8 -14,2 

Dịch vụ lưu trú và thực 

phẩm 

423,0 32,7 

Dịch vụ khác 62,6 -5,5 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Ngân hàng trung ương Peru 

Đóng góp chính vào tăng trưởng GDP trong quý 2/2021 đến từ sự gia tăng 

của lĩnh vực chế biến chế tạo (tăng 61,0% so với mức tăng 17,1% trong quý 

1/2021), xây dựng (231,9% so với 42,0%) và khai thác dầu, khí và khoáng sản 
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(25,2% so với 2,7%). Ngoài ra, sản lượng phục hồi mạnh ở các ngành vận tải & 

lưu kho (83,8% so với -14,2%), dịch vụ lưu trú & thực phẩm (423,0% so với -

32,7%) và dịch vụ kinh doanh (62,6% so với -5,5%).  

1.1.2. Môi trường kinh doanh: 

 Chỉ số niềm tin kinh doanh của Peru do NHTW Peru công bố đã tăng từ 

39,5 điểm trong tháng 6/2021 lên 42,9 điểm trong tháng 7/2201. Nhìn chung 

trong 7 tháng đầu năm 2021, niềm tin kinh doanh tích cực nhất đạt được vòa 

tháng 3 (51,2 điểm). Mặt bằng của nửa đầu năm nay nhìn chung vẫn thấp hơn 

mặt bằng của những tháng cuối năm 2020. 

Hình 1: Chỉ số niềm tin kinh doanh của Peru các tháng năm 2020 và 2021 

 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Ngân hàng trung ương Peru 

1.2. Sản xuất và thương mại sản phẩm công nghiệp 

1.2.1. Sản xuất: 

Sản xuất công nghiệp của Peru trong tháng 6/2021 tăng 17,8% so với cùng 

tháng năm trước, thấp hơn hẳn mức tăng của 3 tháng liền trước. Điều này một 

phần là do hoạt động sản xuất của quý III/2020 đã bắt đầu phục hồi từ mức rất 



Báo cáo “Cung cấp thông tin về tình hình, chính sách, cơ hội hợp tác trong sản xuất 

công nghiệp, đầu tư, giao thương, chuyển giao công nghệ từ Peru và Chile”- 2021 

9 

thấp của đầu năm ngoái, khi Peru phải đóng cửa, phong tỏa vì dịch bệnh COVID-

19.  

Hình 2: Tăng/giảm sản xuất công nghiệp của Peru so với cùng tháng năm trước 

(đvt: %) 

 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Ngân hàng trung ương Peru 

1.2.2. Thương mại: 

❖ Xuất, nhập khẩu của Peru:  

Peru ghi nhận thặng dư thương mại 1,17 tỷ USD vào tháng 7 năm 2021, 

với xuất khẩu đạt 4,94 tỷ USD và nhập khẩu đạt 4,03 tỷ USD.  

Hình 3: Xuất nhập khẩu hàng hóa của Peru hàng tháng các năm 2020-2021 
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Ngân hàng trung ương Peru 

Như vậy trong tháng 7/2021, xuất khẩu giảm trong khi nhập khẩu tăng so 

với tháng liền trước. Tính chung 7 tháng năm 2021, xuất khẩu của Peru đạt 32,64 

tỷ USD, nhập khẩu đạt 26,62 tỷ USD, thặng dư thương mại 6,02 tỷ USD. 

 

❖ Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Peru 

Trong tháng 7/2021, do tác động bởi dịch bệnh COVID-19 nên xuất khẩu 

nhiều mặt hàng của Việt Nam sang Peru sụt giảm, tuy nhiên nhờ mặt hàng có giá 

trị lớn nhất là điện thoại và linh kiện tăng trưởng mạnh nên tổng giá trị xuất khẩu 

sang Peru vẫn tăng so với tháng 6/2021 và cùng kỳ năm trước. 

 Ngoài ra túi xách, va li ô dù và sản phẩm nội thất bằng chất liệu khác gỗ 

cũng là 2 trong 3 nhóm hàng được thống kê vẫn ghi nhận tăng trưởng trong tháng 

7/2021 so tháng liền trước. 

Ngược lại, những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu sang Peru giảm mạnh 

trong tháng 7/2021 gồm có chất dẻo nguyên liệu, thủy sản, cao su, giày dép các 

loại… 

Hình 4: Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Peru hàng tháng năm 2021 
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

1.3. Quy định, chính sách mới liên quan 

1.3.1. NHTW Peru quyết định tăng lãi suất 

Ngân hàng trung ương Peru đã quyết định tăng lãi suất tham chiếu của 

mình thêm 0,25 điểm lên 0,5% vào ngày 12 tháng 8 năm 2021, điều này gây ngạc 

nhiên cho thị trường bởi trước đó các cuộc khảo sát đều cho thấy ít có khả năng 

lãi suất tăng trong bối cảnh kinh tế phục hồi chưa vững chắc.  

Các nhà hoạch định chính sách nhấn mạnh rằng lạm phát tăng từ 3,25% 

trong tháng 6/2021 lên 3,81% vào tháng 7/2021, tạm thời cao hơn phạm vi mục 

tiêu trong bối cảnh giá lương thực tăng.  

Ngân hàng trung ương dự báo lạm phát sẽ quay trở lại phạm vi mục tiêu 

trong 12 tháng tới và sau đó sẽ duy trì trong phạm vi đó trong phần còn lại của 

năm 2022.  

Hội đồng NHTW cho rằng việc duy trì lập trường tiền tệ mở rộng chỉ phù 

hợp khi nền kinh tế bị tác động bởi dịch bệnh, khi kinh tế có dấu hiệu khởi sắc 

chính sách tiền tệ cần thận trọng hơn để tránh bẫy nợ và lạm phát giá tiêu dùng 

ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.  
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1.3.2. Peru thành lập khu vực miễn thuế mới Zona Franca de Cajamarca 

Vào ngày 14 tháng 8 năm 2021, Peru ban hành Luật số 31343, thành lập 

một khu miễn thuế mới ở Peru - Zona Franca de Cajamarca 

(ZOFRACAJAMARCA) tại quận San Ignacio, Cajamarca (phía bắc Peru). 

Trong khuôn khổ khu miễn thuế này, các hoạt động sau đây sẽ không phải 

chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế hải quan, thuế tiêu 

thụ đặc biệt và bất kỳ loại thuế nào khác do chính phủ liên bang và chính quyền 

địa phương áp đặt: 

❖ Chế tạo 

❖ Thương mại hóa 

❖ Hoạt động công nghiệp 

❖ Kinh doanh nông nghiệp 

❖ Nhà máy maquila 

❖ Dịch vụ 

Luật số 31343 có hiệu lực vào ngày 15 tháng 8 năm 2021. Quyền Hành 

pháp dự kiến sẽ ban hành các quy định thực hiện luật trong vòng 30 ngày tới. 

1.3.3. Peru đề nghị các doanh nghiệp khoáng sản hợp tác  xây dựng hệ 

thống đường sắt từ Andeand đến bờ biển Thái Bình Dương 

Bộ trưởng Bộ khai khoáng Ivan Merino Peru cho biết Chính phủ đang đề 

nghị sự tham gia, giúp đỡ từ các công ty khai thác mỏ Las Bambas, thuộc MMG 

Ltd của Trung Quốc và Grupo Mexico của Southern Copper để xây dựng hệ 

thống đường sắt từ khu vực Andean giàu khoáng sản đến bờ biển trung tâm Thái 

Bình Dương của đất nước. 

Đại diện của cả hai công ty này cho biết họ sẵn sàng thảo luận về việc 

tham gia vào tuyến đường sắt, được sử dụng để vận chuyển cả người và hàng hóa 

giữa các trung tâm khai khoáng lớn và các cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa. 

Peru đã là nước sản xuất đồng số 2 thế giới và chính phủ mới của nước này muốn 

phát triển hơn nữa lĩnh vực này. 
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Hình 5: Các xe chuyên dụng vận chuyển đồng từ khu mỏ Las Bambas (Peru) 

trong tháng 8/2021 

 

Nguồn: Mining.com 

Tuyến đường sắt, trong giai đoạn đánh giá kỹ thuật và dự kiến xây dựng 

vào năm 2023, sẽ bắt đầu ở Cusco hoặc Apurimac và đi đến cảng Marcona. 

Khu vực phía nam Andean của Peru có các mỏ lớn như Las Bambas của 

MMG và Los Chancas của Grupo Mexico. MMG có trụ sở tại Úc là công ty con 

của doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc China Minmetals Corp. 

Las Bambas sản xuất trung bình 350.000 tấn đồng mỗi năm và Los 

Chancas là một dự án trị giá 2,6 tỷ USD, hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu 

tác động môi trường. Southern Copper có kế hoạch sản xuất 100.000 tấn đồng 

mỗi năm tại địa điểm này.  

1.4. Cơ hội hợp tác, giao thương 

Theo số liệu tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính chung 7 tháng 

đầu năm 2021, xuất khẩu hàng hóa sang Peru đạt trên 332,6 triệu USD, vẫn tăng 

127,45% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng chủ yếu nhờ kết quả tốt trong những 

tháng dầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu hàng hóa sang Peru từ 

đầu năm tới nay là nhóm điện thoại các loại và linh kiện (chiếm 48,89%).  
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Trong 7 tháng đầu năm nay, mặt hàng có mức tăng trưởng ấn tượng nhất 

về trị giá xuất khẩu sang Peru chính là chất dẻo nguyên liệu, tăng 646,6%, tiếp 

theo là xơ, sợi dệt các loại tăng 210, 8%. 

Bảng 2: Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Peru 7 tháng đầu 

năm 2021 

Tên 

nhóm/mặt 

hàng 

Tháng 7/2021 7 tháng năm 2021 

Trị giá 

(USD) 

Trị giá 

so 

tháng 

trước 

(%) 

Trị giá 

so cùng 

tháng 

năm 

trước 

(%) 

Trị giá 

(USD) 

Trị giá 

so cùng 

kỳ năm 

trước 

(%) 

Tỷ trọng 

của nhóm 

hàng 

TỔNG  50,630,036 28.08 157.66 332,602,807 127.45 100.00 

Điện thoại 

các loại và 

linh kiện 

30,622,556 126.24 908.44 162,599,913 215.47 48.89 

Hàng hóa 

khác 
8,512,060 -18.79 39.4 60,390,415 138.07 18.16 

Giày dép các 

loại 
4,087,662 -33.9 17.76 34,980,662 9.53 10.52 

Clanhke và 

xi măng 
1,942,512 -1.88 -5.86 18,058,237 38.12 5.43 

Máy vi tính, 

sản phẩm 

điện tử và 

linh kiện 

1,611,223 -21.21 -49.08 16,017,464 170.74 4.82 

Chất dẻo 

nguyên liệu 
337,431 -71.91   15,852,074 646.66 4.77 

Xơ, sợi dệt 

các loại 
1,117,172 -2.53 180.76 9,212,404 210.86 2.77 
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Tên 

nhóm/mặt 

hàng 

Tháng 7/2021 7 tháng năm 2021 

Trị giá 

(USD) 

Trị giá 

so 

tháng 

trước 

(%) 

Trị giá 

so cùng 

tháng 

năm 

trước 

(%) 

Trị giá 

(USD) 

Trị giá 

so cùng 

kỳ năm 

trước 

(%) 

Tỷ trọng 

của nhóm 

hàng 

Hàng dệt, 

may 
897,250 -17.86 13.29 6,375,177 13.24 1.92 

Hàng thủy 

sản 
559,259 -42.83 32.92 4,500,675 -13.93 1.35 

Túi xách, 

ví,vali, mũ 

và ô dù 

632,288 99.11 552.31 2,736,626 111.84 0.82 

Cao su 260,813 -51.23 865.97 1,727,182 83.68 0.52 

Sản phẩm 

nội thất từ 

chất liệu 

khác gỗ 

49,809 43.16 -32.28 151,978 -29.57 0.05 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Ngoài các mặt hàng Việt Nam đang xuất khẩu tốt sang Peru còn có 

một số phân khúc thị trường khác cũng đáng lưu ý:  

Thị trường xe máy Peru đang tăng trưởng rất mạnh từ nửa cuối năm 2020 

đến nay. Trong nửa đầu năm 2021, số lượng đăng ký mới là 251.520 xe, tăng 

156% so với giai đoạn tương ứng vào năm 2020 và tăng 52,1% so với năm 2019. 

Dự báo doanh số bán hàng cả năm 2021 sẽ đạt mức kỷ lục là hơn 400.000 xe. 

Mặc dù Peru nền kinh tế thứ 49 trên Thế giới, nhưng thị trường xe hai 

bánh đứng ở vị trí thứ 17 nhờ nhu cầu nội địa tăng mạnh. Trên thực tế, Peru là thị 

trường xe máy lớn thứ tư ở Mỹ Latinh sau Mexico, Brazil và Colombia. 

Thị trường tăng trưởng trong những năm gần đây nhờ nhu cầu mạnh mẽ và 

nền kinh tế đang phát triển. Covid-19 đã khiến xu hướng này chũng lạivào giữa 
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năm 2020, nhưng sau đó khi các phương tiện công cộng trở nên rủi ro hơn trong 

thời kỳ dịch bệnh, nhiều người chuyển sang đi xe cá nhân và với thu nhập của họ, 

mua một chiếc xe máy sẽ khả thi hơn là mua một chiếc xe hơi cá nhân.. 

Xét về cạnh tranh trên thị trường, các thương hiệu hàng đầu gồm có Honda 

Nhật Bản (với mức tăng doanh số 141%). Ngoài ra các nhà sản xuất địa phương 

như Ronco, Wanxin, Trung Quốc (Zonghsen) và Ấn Độ với Bajaj cũng đang 

nhanh chóng khai thác mảng kinh doanh trên thị trường nhiều tiềm năng này.  

Ngành công nghiệp xe máy thực sự là một lĩnh vực sớm phục hồi trong 

nền sản xuất công nghiệp của Peru và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư từ 

châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc và 

Ấn Độ. 

Thị trường có thể được coi là phân chia 

theo hai loại khu vực khách hàng khác 

nhau, với khu vực đô thị xung quanh 

thủ đô Lima, tương tự như các đô thị 

Nam Mỹ khác, với nhu cầu về xe tay 

ga, xe gắn máy và xe ba bánh cho mục 

đích kinh doanh; và phần còn lại của 

đất nước, đặc trưng cho cơ sở hạ tầng đường bộ còn kém, nơi nhu cầu xe hai 

bánh tập trung vào các mẫu xe địa hình, enduro và ATV. 

Trong thập kỷ qua, xu hướng thị trường tương đối tích cực, với doanh số 

hàng năm liên tục tăng, được thúc đẩy bởi sự phát triển kinh tế và nhu cầu gia 

tăng tương ứng đối với dịch vụ di chuyển cá nhân, cả để kinh doanh và giải trí. 

Nói chung, nhiều người Mỹ Latinh, trong đó có người Peru yêu thích mô 

tô và là “tín đồ” của ngành công nghiệp phương tiện, thiết bị thể thao, trong đó 

có các phương tiện tốc độ cao và các sản phẩm phục vụ các giải đua xe công 

thức.  

Đà tăng doanh số bán bị gián đoạn vào năm 2018, khi chính phủ áp dụng 

mức thuế mới về tiêu thụ đặc biệt (Impuesto Selectivo al Consumero-(ISC) đối 

với tất cả các loại xe mới được bán cho mục đích tư nhân, với mức thuế 10% đối 
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với xe chạy xăng và 20% cho động cơ diesel để thúc đẩy các phương tiện giao 

thông công cộng, giảm tắc đường và ô nhiễm môi trường.  

Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, doanh số tăng trở lại từ cuối năm 2020 do 

nhu cầu phục vụ di chuyển cá nhân trong bối cảnh dịch bệnh.  

 

 

 

2. Chile 

2.1. Tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh:  

Với GDP bình quân đầu người lớn thứ sáu ở Tây Bán cầu, Chile có mức 

độ ổn định kinh tế và thịnh vượng thuộc hàng cao nhất trong khu vực. Tuy nhiên, 

tình trạng bất ổn dân sự trên diện rộng đã bùng phát vào năm 2019, do phản ứng 

trước sự bất bình đẳng kinh tế. Căn cứ vào một thỏa ước chính trị, Chile đã tổ 

chức một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 10 năm 2020, trong đó các công dân 

chọn xây dựng lại hiến pháp. Điều này có thể hưởng đến hoạt động đầu tư trong 

tương lai vào thị trường này.  

Tuy nhiên, đến nay, khung chính sách kinh tế vĩ mô vững chắc của Chile, 

quốc gia tự hào là một trong những nước có xếp hạng trái phiếu mạnh nhất ở Mỹ 

Latinh đã cung cấp không gian tài chính để ứng phó với các tác động kinh tế của 

đại dịch COVID-19 thông qua các gói cứu trợ và kích thích kinh tế và các biện 

pháp khác. Sau khi GDP giảm 5,8% vào năm 2020, Ngân hàng Trung ương Chile 

dự báo tăng trưởng kinh tế của Chile vào năm 2021 sẽ nằm trong khoảng 6,0 đến  

Chỉ số hoạt động kinh tế IMACEC của Chile vào tháng 7 năm 2021 đã 

tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2020, khi nền kinh tế dần phục hồi sau cú sốc 

Covid-19. Đóng góp tích cực cho tăng trưởng đến từ thương mại (tăng 43,5% so 

với mức tăng 45% trong tháng 6); dịch vụ (tăng 15,6% so với 18%) và các ngành 

sản xuất hàng hóa (tăng 10,6% so với 14,5%). Trong khi đó, hoạt động khai thác 

giảm 1,9% trong tháng 7/2021, mặc dù trong khi tháng 6/2021 đã tăng nhẹ 1,7%. 

Nếu so với tháng liền trước, chỉ số này tăng 1,4%. 
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Tại Chile, Chỉ số Hoạt động Kinh tế Hàng tháng - IMACEC - là một chỉ số 

tóm tắt hoạt động của các khu vực kinh tế khác nhau trong một tháng nhất định, 

dự đoán những chuyển động trong tương lai của GDP. Tính toán dựa trên nhiều 

chỉ số thành phần của IMACEC, cũng như ước tính trong trường hợp không có 

thông tin trực tiếp hàng tháng được tính theo tỷ trọng của các hoạt động kinh tế 

trong GDP trong năm trước. Các hoạt động kinh tế bao gồm: nông nghiệp và 

lâm nghiệp, đánh bắt cá, khai thác mỏ, sản xuất, điện, khí đốt, nước, xây dựng, 

thương mại, nhà hàng và khách sạn, vận tải, thông tin liên lạc, trung gian tài 

chính, dịch vụ kinh doanh, dịch vụ nhà ở, giáo dục, y tế, các dịch vụ khác, công 

sự quản lý. Chỉ số này có giá trị cơ bản là 100 vào năm gốc 2008. 

Chỉ số niềm tin kinh doanh tại Chile tăng từ 54,48 trong tháng 6/2021 lên 

57,64 trong tháng 7/2021, kéo dài chuỗi tăng 3 tháng liên tiếp. 

Hình 6: Chỉ số niềm tin kinh doanh của Chile các tháng năm 2020, 2021 

Nguồn: Viện Thống kê quốc gia Chile 

2.2. Sản xuất và thương mại sản phẩm công nghiệp: 

2.2.1. Sản xuất: 

Sản xuất công nghiệp ở Chile vào tháng 7 năm 2021 đã tăng 4,8% so với 

cùng kỳ năm 2020, chậm lại so với mức tăng 6,1% trong tháng trước (đã được 

điều chỉnh tăng so với mức 6.0 công bố trước đó). Tuy nhiên, đây là tháng tăng 

trưởng thứ năm liên tiếp của hoạt động công nghiệp, chủ yếu được thúc đẩy bởi 

lĩnh vực chế tạo (tăng 11% so với mức tăng 14,8% trong tháng 6/2021), trong đó 

hàng dệt may (tăng 216,7%); sản phẩm ô tô (tăng 166,4%); than cốc và các sản 
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phẩm dầu tinh luyện (tăng 61%) và các sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 

(tăng 60,1%).  

Ngoài ra, sản xuất điện, nước và khí đốt tăng 8,2% so với mức tăng 2,4% 

trong tháng 6/2021, cụ thể là điện (tăng 9,6%) và nước (tăng 7,1%).  

Ngược lại, hoạt động khai thác chứng kiến sự sụt giảm (giảm 2%), dẫn đầu 

là khai thác kim loại (giảm 3,6%). Nếu so với tháng 6/2021, sản xuất công 

nghiệp giảm 0,9%, sau khi điều chỉnh tăng 2,8% trong tháng trước. 

 

 

Hình 7: Tăng/giảm sản xuất công nghiệp của Chile hàng tháng so cùng 

tháng năm trước, giai đoạn 2020-2021 (đvt: %) 

 

Nguồn: Viện Thống kê quốc gia Chile 

Ngành khai khoáng của Chile tiếp tục giảm 2% trong tháng 7/2021 so với 

cùng tháng năm trước, sau mức giảm 1% trong tháng 6/2021. 

Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đã lần đầu tiên tham gia vào g lĩnh vực 

khai khoáng của Chile vào năm 2011 với việc mua lại và phát triển mỏ lộ thiên 
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Pampa Camarones ở khu vực phía bắc Arica-Parinacota. Mỏ hoạt động thua lỗ 

trong hai năm cho đến khi công ty quyết định bán lại cho Minería Activa. Mỏ 

được kích hoạt lại vào năm 2019, sau khi Mitsui & Co đầu tư 10 triệu USD, trở 

thành mỏ khai thác đồng duy nhất ở vùng cực bắc của Chile. Sản lượng năm 

2020 là 8.400 tấn đồng catốt, tất cả đều được gửi đến Mitsui theo thỏa thuận bao 

tiêu. Khoảng 80% công nhân mỏ là người dân địa phương, với số lượng phụ nữ 

ngày càng cao, về nguồn nước và năng lượng cho hoạt động, họ chủ yếu sử dụng 

nước biển và năng lượng mặt trời. 

 

 

Hình 8: Tăng/giảm ngành khai khoáng của Chile hàng tháng năm 2021 so 

cùng tháng năm trước 

 

Nguồn: Viện Thống kê quốc gia Chile 

Sản lượng đồng của Chile đã giảm từ  484,7 nghìn tấn trong tháng 6/2021 

xuống còn 470,3 nghìn tấn trong tháng 7/2021.  

Hình 9: Sản lượng đồng của Chile hàng tháng, giai đoạn 2020-2021 

(đvt: nghìn tấn) 
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Nguồn: Viện Thống kê quốc gia Chile 

 

2.2.2. Thương mại: 

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Chile: 

 Xuất khẩu:  

Xuất khẩu hàng hóa của Chile đã tăng 35,3% trong tháng 8 năm 2021 lên 

7.822 triệu USD, do xuất khẩu tiếp tục tăng đối với các sản phẩm khai khoáng 

(tăng 40,2% lên 4.834 triệu USD), cụ thể là đồng (tăng 40,5% lên 4.383 triệu 

USD).  

Ngoài ra, các xuất khẩu các sản phẩm chế tạo tăng 29,7% lên 2.594 USD  

và hàng nông lâm thủy sản tăng 19% lên 393 triệu USD. 

Hình 10: Xuất nhập khẩu hàng hóa của Chile các tháng năm 2020, 2021 
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Nguồn: Viện Thống kê quốc gia Chile 

❖ Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Chile 

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Chile tăng mạnh từ mức 85,57 

triệu USD trong tháng 6/2021 lên 287,71 triệu USD trong tháng 7/2021, tính 

chung 7 tháng đầu năm đạt 929,6 triệu USD, tăng 85,44% so với cùng kỳ năm 

2020.  

 

Hình 11: Xuất khẩu của Việt Nam sang Chile các tháng năm 2021  

(đvt: triệu USD) 
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam 

 

Trong số các mặt hàng, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng ghi 

nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong 7 tháng đầu năm, tăng tới 583,65% so với 

cùng kỳ năm 2020. Ngược lại, xuất khẩu một số nhóm hàng giảm mạnh trong đó 

có gạo giảm tới 85,9%, Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày giảm trên 50%.  

Bảng 3: Xuất khẩu các nhóm hàng hóa sang Chile trong tháng 7 và 7 

tháng 2021 so cùng kỳ năm trước 

Tên 

nhóm/mặt 

hàng 

Trị giá trong 

tháng (USD) 

Trị giá so 

tháng 

trước (%) 

Trị giá so 

cùng tháng 

năm trước 

(%) 

Trị giá cộng 

dồn hết tháng 

(USD) 

Trị giá so 

cùng kỳ 

năm 

trước 

(%) 

*TỔNG GIÁ 

TRỊ 
287,706,581 236.21 310.81 929,600,025 85.44 

Máy móc, 

thiết bị, dụng 

cụ, phụ tùng 

khác 

139,319,681 9,049.02 3,214.28 169,890,928 583.65 

Điện thoại 

các loại và 

linh kiện 

89,908,473 193.39 319.37 417,980,367 105.30 
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Hàng hóa 

khác 
19,042,776 79.65 115.67 94,282,256 91.50 

Hàng dệt, may 11,970,879 -10.92 -1.56 63,279,004 -2.25 

Giày dép các 

loại 
10,119,615 -37.20 76.98 85,928,691 58.89 

Máy vi tính, 

sản phẩm điện 

tử và linh kiện 

5,650,533 46.76 -33.41 47,549,187 -24.19 

Gỗ và sản 

phẩm gỗ 
2,738,827 -3.18 6.69 14,543,602 30.01 

Hàng thủy sản 2,255,753 96.31 -43.49 9,974,315 -12.42 

Clanhke và xi 

măng 
2,209,710   2,209,710  

Xơ, sợi dệt 

các loại 
2,013,060 10.40 684.52 7,027,269 125.76 

Phương tiện 

vận tải và 

phụ tùng 

985,530 -41.43 42.65 8,410,117 135.87 

Sản phẩm nội 

thất từ chất 

liệu khác gỗ 

650,326 -24.87 48.41 2,335,698 -17.95 

Cà phê 310,762 384.28 964.29 1,120,467 -35.56 

Nguyên phụ 

liệu dệt, may, 

da, giày 

279,761 12.45 -58.69 1,748,153 -50.43 

Túi xách, 

ví,vali, mũ và 

ô dù 

210,514 -70.04 -6.65 3,221,389 -19.40 

Gạo 40,383 3.55 -87.42 98,871 -85.98 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam 

 

2.3. Các quy định, chính sách mới liên quan 
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2.3.1.  Chile xây dựng kế hoạch mới cho ngành khai khoáng để nâng cao 

hiệu quả, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và tiết kiệm nước  

Chile đã xây dựng kế hoạch yêu cầu các công ty khai thác mỏ trong nước 

tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc, giảm sử dụng nước trong bối cảnh 

nguy cơ thiếu nước trong tương lai và tăng cường sự đa dạng của vai trò tiên 

phong của họ trong chiến lược sản xuất bền vững.  

Những nội dung cụ thể được ghi rõ trong kế hoạch chi tiết về chính sách 

khai thác do Chính phủ công bố vào cuối tháng 8/2021.  

Nước sản xuất đồng lớn nhất thế giới này đặt mục tiêu duy trì 28% thị 

phần hiện tại cho đến năm 2050, với sản lượng tăng lên 9 triệu tấn/năm từ mức 

5,7 triệu tấn/năm như hiện nay. 

Trong báo cáo - đưa ra khuôn khổ chính sách cho ba thập kỷ tới nhưng sẽ 

không ràng buộc đối với các cơ quan hành chính trong tương lai, Chính phủ 

Chile cho biết muốn cắt giảm một nửa thời gian chờ đợi của các nhà đầu tư trong 

lĩnh vực khai thác mỏ để có được giấy phép hoạt động và môi trường vào năm 

2050, đồng thời tăng cường sản xuất khoáng chất đất hiếm và liti, vốn rất quan 

trọng trong sản xuất xe điện và các hàng hóa khác. 

Tuy nhiên, Chính phủ cũng yêu cầu các công ty khai thác đảm bảo sản 

xuất từ các mỏ lớn có thể truy xuất được 100% vào năm 2030 và đối với các mỏ 

vừa và nhỏ, mốc đạt được mức truy xuất này là vào năm 2050. 

Mục tiêu mà Kế hoạch đặt ra là lượng nước mà các công ty khai thác sử 

dụng lấy từ sông băng, sông và hồ sẽ được cắt giảm xuống 10% tổng số vào năm 

2030 và 5% vào năm 2050 từ khoảng 18% hiện nay và để chúng đạt được mức 

độ trung tính carbon vào năm 2040. 

Chính phủ cũng dự kiến sẽ có 35% phụ nữ tham gia vào các vị trí quản lý 

trong ngành khai thác mỏ vào năm 2050. Juan Carlos Jobet, Bộ trưởng khai thác 

và năng lượng Chile cho biết theo Chính sách khai thác quốc gia (PNM), các tổ 

chức công và tư trong ngành có nhiệm vụ hợp tác với nhau để giữ vững vị trí 

hàng đầu của Chile trong ngành khai thác khoáng sản toàn cầu. 
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Kế hoạch này đến vào thời điểm khó khăn đối với hoạt động khai thác ở 

Chile, khi nước này tìm cách phục hồi sau đòn kinh tế của đại dịch Covid-19 

bằng cách dựa vào thu nhập mạnh mẽ của ngành khai thác mỏ. 

Những khó khăn do đại dịch gây ra, cùng với các cuộc phản đối xã hội về 

bất bình đẳng, cũng đã thúc đẩy một sự thay đổi ý thức hệ trong nước, với một cơ 

quan được bầu cử đặc biệt soạn thảo một hiến pháp mới để bao gồm các vấn đề 

gai góc như quyền tài sản và nước chủ yếu do các đại biểu cánh tả tạo ra. 

Quốc hội Chile cũng đang cân nhắc luật sẽ áp thuế bản quyền lớn hơn đối 

với các công ty khai thác và tăng cường bảo vệ các sông băng, tiếp giáp với một 

số mỏ lớn. 

2.3.2. Tìm hiểu kinh nghiệm hiện đại hóa quy trình quản lý và hỗ trợ đầu 

tư tại Chile 

InvestChile là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc gia nhập và duy trì vốn FDI vào Chile. Cơ quan này cung cấp các dịch 

vụ công liên quan đến thu hút đầu tư (thông tin về các cơ hội đầu tư); tiền đầu tư 

(dịch vụ tư vấn theo lĩnh vực cụ thể, bao gồm cả pháp lý); tiến hành đầu tư (quy 

trình liên quan đến các chứng chỉ, quỹ và mạng); và sau đầu tư (hỗ trợ xuất khẩu 

và tái đầu tư). Thời gian gần đây, phần lớn các dịch vụ này được được hiện đại 

hóa bằng các công nghệ thông tin hỗ trợ các tương tác trực tuyến, đồng thời tăng 

hiệu quả quản lý mà không gây ra cảm giác phiền hà, khó chịu cho các nhà đầu 

tư.  

Về đối thoại giữa chính phủ và nhà đầu tư, vào tháng 5 năm 2018, Bộ 

Kinh tế đã thành lập Văn phòng Quản lý Dự án Bền vững (GPS). Cơ quan này 

cung cấp hỗ trợ cho các dự án đầu tư, cả trong nước và nước ngoài, đóng vai trò 

là đầu mối liên hệ đầu tiên với chính phủ và phối hợp với các cơ quan khác nhau 

phụ trách đánh giá các dự án đầu tư, nhằm giúp giải quyết các vấn đề nảy sinh 

trong quá trình cấp phép. 

FDI được InvestChile sàng lọc theo quy ước. Các doanh nghiệp nói chung 

không coi các cơ chế sàng lọc này là rào cản đối với đầu tư vì các thủ tục phê 

duyệt diễn ra nhanh chóng và các khoản đầu tư thường được chấp thuận. Một số 
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giao dịch yêu cầu văn phòng công tố kinh tế quốc gia (Fiscalía Nacional 

Económica) và / hoặc các cơ quan quản lý ngành cụ thể xem xét sự tin cậy. 

Các nhà đầu tư nước ngoài có quyền tiếp cận với tất cả các hoạt động sản 

xuất, ngoại trừ lĩnh vực vận tải hàng hải nội địa, trong đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

đối với các công ty được giới hạn ở mức 49%. Giao thông hàng hải giữa các cảng 

của Chile được mở từ năm 2019 cho các tàu du lịch nước ngoài với sức chứa hơn 

400 hành khách. Một số hạn chế có đi có lại đối với hoạt động đánh bắt cá cũng 

cần lưu ý khi muốn đầu tư vào lĩnh vực này tại Chle.  

Nhiều doanh nghiệp ở Chile có thể do người nước ngoài sở hữu 100%. 

Chile chỉ hạn chế quyền sở hữu hoặc thành lập tư nhân trong lĩnh vực mà nước 

này xác định là một số lĩnh vực “chiến lược”, chẳng hạn như năng lượng hạt 

nhân và khai thác mỏ. Hiến pháp thiết lập “lãnh thổ tuyệt đối, độc quyền, không 

thể chuyển nhượng và vĩnh viễn” của nhà nước Chile đối với tất cả các mỏ 

khoáng sản, hydrocacbon và nhiên liệu hóa thạch trong lãnh thổ Chile. Tuy 

nhiên, luật Chile cho phép chính phủ trao quyền nhượng quyền và thỏa thuận cho 

thuê cho các cá nhân và công ty hoạt động thăm dò và khai thác, và chuyển 

nhượng hợp đồng cho các nhà đầu tư tư nhân, không phân biệt đối xử với các nhà 

đầu tư nước ngoài. 

Chính phủ Chile đã thực hiện các bước quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho 

kinh doanh trong suốt thập kỷ qua. Bắt đầu từ năm 2018, chính phủ đã áp dụng 

các hệ thống điện tử và trực tuyến cập nhật để cung cấp một số thông tin về thuế, 

khiếu nại liên quan đến thực thi hợp đồng và đăng ký trực tuyến của các công ty 

đóng (tập đoàn ngoài đại chúng). Vào tháng 6 năm 2019, Bộ Kinh tế đã ra mắt 

Hệ thống thống nhất về giấy phép (SUPER), một nền tảng một cửa trực tuyến 

mới tập hợp 182 thủ tục giấy phép và giấy phép, giúp đơn giản hóa quy trình xin 

giấy phép cho các dự án đầu tư. 

Theo Ngân hàng Thế giới, Chile có một trong những nước có quy trình 

ngắn nhất và thuận lợi nhất trong số các nước Mỹ Latinh và Caribe với chỉ 11 thủ 

tục và 29 ngày  để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn do nước ngoài làm chủ 

sở hữu (LLC).  
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Việc soạn thảo quy chế của một công ty và lấy số ủy quyền có thể được 

thực hiện trực tuyến tại nền tảng https://www.registrodeempresasysociedades.cl/. 

Chữ ký và hóa đơn điện tử cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký 

thành lập công ty, lấy số ID người nộp thuế và có được biên lai, hóa đơn, giấy 

ghi có và ghi nợ hợp pháp và sổ đăng ký kế toán. 

 Một công ty thường cần đăng ký với Sở Thuế vụ Chile, xin giấy phép 

kinh doanh từ một thành phố và đăng ký với Viện An toàn Lao động (công cộng) 

hoặc với một trong ba tổ chức phi lợi nhuận tư nhân cung cấp bảo hiểm tai nạn 

liên quan đến công việc, đó là bắt buộc đối với người sử dụng lao động.  

Ngoài các bước yêu cầu của một công ty trong nước, một công ty nước 

ngoài thành lập công ty con tại Chile phải xác thực các tài liệu của công ty mẹ ở 

nước ngoài và đăng ký vốn vào với Ngân hàng Trung ương. Thủ tục này, được 

thiết lập theo Chương XIV của Quy chế Ngoại hối, yêu cầu thông báo chuyển đổi 

ngoại tệ sang peso của Chile khi khoản đầu tư vượt quá 10.000 đô la (USD). Các 

nhà đầu tư quốc tế có thể tiếp cận quy trình đăng ký tại Cơ quan đăng ký thương 

mại của Santiago được công bố công khai bằng các công cụ trực tuyến. 

2.4. Cơ hội hợp tác, giao thương 

Những mặt hàng có nhiều lợi thế xuất khẩu sang Chile:  

Trong 7 tháng đầu năm 2021, nhóm hàng xuất khẩu được xuất khẩu sang 

Chile có giá trị lớn nhất là điện thoại các loại và linh kiện, chiếm tới 44,96% tổng 

kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này, tiếp theo là máy móc thiết bị, dụng cụ 

phụ tùng.  

Các nhóm hàng như điện thoại các loại và linh kiện- nhóm chiếm tỷ trọng 

lớn nhất trong xuất khẩu sang Chile, phương tiện vận tải và phụ tùng, xơ sợi dệt 

các loại tăng trưởng trên 100% so với 7 tháng năm 2020.  

Một số mặt hàng khác cũng đang trên đà tăng trưởng như giày dép, gỗ và 

sản phẩm từ gỗ.  

 

 

https://www.registrodeempresasysociedades.cl/
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Bảng 4: Các nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Chile 7 tháng 

năm 2021 

Tên nhóm/mặt 

hàng 

7 tháng năm 2021 

(USD) 

Tỷ trọng của nhóm 

hàng trong tổng 

KNXK sang Chile (%) 

*TỔNG GIÁ TRỊ 929,600,025 100 

Điện thoại các loại 

và linh kiện 
417,980,367 44.96 

Máy móc, thiết bị, 

dụng cụ, phụ tùng 

khác 

169,890,928 18.28 

Hàng hóa khác 94,282,256 10.14 

Giày dép các loại 85,928,691 9.24 

Hàng dệt, may 63,279,004 6.81 

Máy vi tính, sản 

phẩm điện tử và 

linh kiện 

47,549,187 5.12 

Gỗ và sản phẩm 

gỗ 
14,543,602 1.56 

Hàng thủy sản 9,974,315 1.07 

Phương tiện vận 

tải và phụ tùng 
8,410,117 0.9 

Xơ, sợi dệt các 

loại 
7,027,269 0.76 

Túi xách, ví,vali, 

mũ và ô dù 
3,221,389 0.35 

Sản phẩm nội thất 

từ chất liệu khác 

gỗ 

2,335,698 0.25 

Clanhke và xi 

măng 
2,209,710 0.24 

Nguyên phụ liệu 

dệt, may, da, giày 
1,748,153 0.19 

Cà phê 1,120,467 0.12 

Gạo 98,871 0.01 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam 

Triển vọng đầu tư sang Chile:  
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Chile đã thành công trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

mặc dù thị trường trong nước tương đối nhỏ. Các chính sách định hướng thị 

trường của đất nước đã tạo cơ hội đáng kể cho các nhà đầu tư nước ngoài tham 

gia vào quá trình tăng trưởng kinh tế của Chile.  

Chile có một khuôn khổ pháp lý hợp lý và sự tôn trọng chung đối với các 

quyền sở hữu tư nhân.  

Các lĩnh vực thu hút FDI đáng kể bao gồm khai thác mỏ, tài chính / bảo 

hiểm, năng lượng, viễn thông, sản xuất hóa chất và thương mại bán buôn. Các 

mỏ khoáng sản, hydrocacbon và nhiên liệu hóa thạch trong lãnh thổ Chile bị hạn 

chế quyền sở hữu nước ngoài, nhưng các công ty có thể ký hợp đồng với chính 

phủ để khai thác các tài nguyên này. 

 Tham nhũng có mức độ nhỏ hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia Mỹ 

Latinh, xếp hạng 25 – tương đương với vị trí của Hoa Kỳ - trong số 170 quốc gia 

trên toàn thế giới và thứ hai ở Mỹ Latinh về Chỉ số Nhận thức Tham nhũng năm 

2020 do Tổ chức Minh bạch quốc tế đo lường và công bố. 

Mặc dù Chile là một điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài, nhưng 

vẫn có những thách thức nhất định:  

+ Các cải cách lập pháp và hiến pháp được đề xuất để đối phó với tình 

trạng bất ổn xã hội và đại dịch đã gây ra lo ngại về tác động tiềm tàng đối với các 

khoản đầu tư vào các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, chăm sóc sức khỏe, bảo 

hiểm và lương hưu. Điều quan trọng là, luật pháp cho phép quá trình cải cách 

hiến pháp yêu cầu hiến pháp mới phải tôn trọng đặc tính của Chile với tư cách là 

một nước cộng hòa dân chủ, các bản án tư pháp và các điều ước quốc tế của nó 

(bao gồm cả Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ-Chile).  

+ Mặc dù có sự tôn trọng chung đối với các quyền sở hữu trí tuệ (IP), giữa 

Chile và Hoa Kỳ hiện tồn tại một số bất đồng trong nhận định về việc tuân thủ 

đầy đủ các nghĩa vụ SHTT của mình được quy định trong FTA Hoa Kỳ-Chile. 

Các quy trình cho phép về môi trường, các yêu cầu tham vấn bản địa và thủ tục 

tòa án được phía Hoa Kỳ cho là rườm rà đã khiến việc phê duyệt các dự án lớn 

ngày càng mất thời gian và không thể đoán trước, đặc biệt là trong các trường 
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hợp nhạy cảm về chính trị. Tuy nhiên về tổng thể, Chính quyền đương nhiệm của 

Chile ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài và thực hiện các biện pháp để hợp lý hóa 

quy trình. 

Trong hơn bốn thập kỷ, thúc đẩy FDI vào đã là một phần thiết yếu trong 

chiến lược phát triển quốc gia của chính phủ Chile. Chính sách kinh tế định 

hướng thị trường của đất nước tạo ra cơ hội đáng kể cho các nhà đầu tư nước 

ngoài tham gia. Luật pháp và thông lệ không phân biệt đối xử đối với các nhà đầu 

tư nước ngoài, những người được đối xử tương tự như công dân Chile. Môi 

trường kinh doanh của Chile nhìn chung rất đơn giản và minh bạch, và khuôn 

khổ chính sách của nước này vẫn nhất quán bất chấp những diễn biến như bất ổn 

dân sự vào năm 2019 và đại dịch COVID-19 bắt đầu vào năm 2020. Tuy nhiên, 

quy trình cấp phép cho các dự án cơ sở hạ tầng, khai thác và năng lượng còn 

nhiều tranh cãi, đặc biệt là liên quan đến đánh giá tác động môi trường nhạy cảm 

về mặt chính trị, các vấn đề về quyền tiếp cận nguồn nước và tham vấn bản địa. 


