Việt Nam tiếp nhận hơn 7,7 tỷ đôla
kiều hối từ Mỹ
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Việt Nam nhận hơn 7,7 tỷ đôla kiều hối từ Mỹ trong năm 2017. Photo Thống kê của
Pew Research Center.

Việt Nam tiếp nhận hơn 7,7 tỷ đôla kiều hối từ Mỹ trong năm 2017,
thống kê của Pew Research Center cho biết hôm 3/4/2019.
Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại Washington DC
cho thấy trong năm 2017 có tổng cộng $13,781,000,000 đôla kiều
hối chảy vào Việt Nam, phần lớn là từ Hoa Kỳ với 7,735 tỷ đôla, từ Úc
hơn 1,1 tỷ đôla.
Trong khi đó lượng kiều hối từ trong nước ra nước ngoài trong năm
2017 là 104 triệu đôla, cũng theo Pew Research Center.
1

Kiều hối từ Mỹ sang các nước trong năm 2017. Photo Pew Research Center

Với hơn 7,7 tỷ đô kiều hối từ Mỹ, Việt Nam đã trở thành một trong 5
nước hàng đầu trên thế giới tiếp nhận nhiều kiều hối nhất từ Hoa Kỳ,
chỉ sau Mexico, Trung Quốc, Ấn Độ, và Philippines.

Lượng kiều hối từ các nước vào Việt Nam năm 2017. Thống kê của Pew
Research Center.

Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) thuộc LHQ cũng đưa
con số tương tự, và cho biết trong năm 2017, Việt Nam nhận được số
tiền chuyển khoản trị giá 13,781 tỷ đôla từ nước ngoài, đứng ở vị trí
thứ 5 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
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Trong khi đó thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết lượng
kiều hối vào Việt Nam năm 2017 đạt mức cao kỷ lục 13,81 tỷ đôla,
tăng 16% so với năm 2016, và chiếm 6,4% GDP của Việt Nam.

Vietnam remittances in 2017. Photo IMF World Bank

Truyền thông Việt Nam trích thống kê của WB cho biết Việt Nam là
nước nhận kiều hối lớn thứ 9 trên thế giới trong năm 2018, đạt 15.9
tỷ đôla, tăng khoảng 10%, tuy WB chưa công bố con số thực tế.
TTXVN cho biết kiều hối vào Việt Nam tăng liên tục kể từ năm 2010,
đạt 13,2 tỷ đôla trong năm 2015 với khoảng 72% lượng kiều hối đi
qua các ngân hàng thương mại. Trong đó tới 30-40% kiều hối tập
trung vào đầu tư bất động sản.
Trong bài phát biểu tại chương trình Xuân quê hương 2019 vào đầu
năm nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh
rằng số kiều hối gửi về nước đã lên tới gần 16 tỷ đôla trong năm
2018, tăng gấp 100 lần so với năm 1993.
Ông Trọng nói: “Đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, bà con kiều
bào dù ở bất cứ nơi đâu, luôn luôn là một phần máu thịt không thể
tách rời của Tổ quốc.”
Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/vietnam-nam-tiep-nhan-hon-77-ty-dola-kieu-hoi-tumy/4863540.html
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