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Doanh nghiệp Mỹ đang tìm kiếm những nguồn cung cấp mới có chi phí sản xuất cạnh tranh trong vòng 2 năm tới
 Theo một cuộc khảo sát gần đây của Hiệp hội Công nghiệp Thời trang Mỹ (USFIA), gần một nửa số thương hiệu thời trang 

của nước này và những nhà nhập khẩu khác đang ráo riết tìm nguồn hàng từ Bangladesh nhiều hơn trong vòng 2 năm tới 
vì họ nhận thấy giá cả quần áo sản xuất ở nước này thấp hơn giá trung bình toàn cầu. Theo đó đơn giá của các sản phẩm 
may mặc ở Bangladesh trung bình là 2,5 USD mỗi sản phẩm trong tháng 7 và tháng 8 so với mức giá trung bình toàn cầu 
vào khoảng 2,6 USD. Trong bảng khảo sát này, xếp hạng mức độ cạnh tranh hàng hóa may mặc có tính cạnh tranh nhất 
đứng đầu là Bangladesh, theo sau đó là Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ và Campuchia. 

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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*  Với báo cáo về xếp hạng mức độ cạnh tranh hàng may mặc của USFIA, có 
khoảng 48% số doanh nghiệp được hỏi đang gấp rút tìm nguồn cung hàng may 
sẵn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng gia tăng nhanh chóng sau đại dịch, đặc biệt từ 
nay đến năm 2023. Mặc dù Trung Quốc hiện tại có mức giá khá tương đồng với 
Bangladesh, tuy nhiên trong vòng 2 năm tới, quần áo may sẵn của Bangaldesh lại 
cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung 
đã làm gia tăng áp lực lên chi phí nguồn cung ứng và có thể tạo thêm nhiều thách 
thức về tài chính khác lên các công ty thời trang Mỹ trong những năm tới. Từ cuộc 
chiến này, các công ty thời trang của Mỹ đã phải trả mức thuế nhập khẩu trung 
bình 23,4% cho hàng may mặc nhập khẩu từ Trung Quốc vào năm 2020, cao hơn 
nhiều so với mức 16,5% vào năm 2017. Ngoài ra, Việt Nam cũng được coi là thị 
trường cung ứng nổi bật cho Mỹ kể từ năm 2020, tuy nhiên các chuyên gia vẫn lo 
ngại về tiềm năng tăng trưởng, nhất là trong giai đoạn nước ta đang phòng chống  
đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng lần thứ 4.
*   Mặc dù hàng may mặc của Bangladesh được đánh giá là có giá cả phải chăng 
trong thời điểm hiện nay, tuy nhiên các nhà nhập khẩu vẫn nhận định, việc tăng 
cường nhập khẩu quần áo may sẵn từ nước này cũng chỉ có thể kéo dài được vài 
năm tới, do hàng may mặc của nước này chủ yếu là hàng gia công cơ bản, trong 
khi nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ bắt đầu chú trọng về chất lượng hơn số lượng. 
Vị thế của các nước sản xuất hàng dệt may và may mặc tại châu Á xuất khẩu sang 
Mỹ vẫn đang diễn ra sự cạnh tranh rất gay gắt. Hiện nay, Việt Nam đang đứng thứ 
2 chỉ sau Trung Quốc, và là quốc gia được đánh giá có tầm ảnh hưởng quan trọng 
đối với nguồn cung hàng dệt may, may mặc của Mỹ trong năm nay. 

Nguồn: TCTK, Bloomberg, Reuters, Vietdata, các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước ...


