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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Ngành cao su Việt Nam đối mặt với áp lực đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu
Trong bối cảnh ngành sản xuất toàn cầu có nhiều yêu cầu đối với các công nghệ phát triển bền vững, thân thiện và bảo
vệ môi trường, đảm bảo tính pháp lý, các chuyên gia trong ngành cao su của Việt Nam đang lo ngại những vấn đề thiếu
minh bạch trong trồng trọt, sản xuất, xuất nhập khẩu hay không đạt những tiêu chí chứng nhận khắt khe về cao su mà
ngành đã gặp phải trong nhiều năm nay có thể khiến cho việc xuất khẩu dần trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là xuất khẩu
vào thị trường khó tính như châu Âu và Mỹ. Một trong những tiêu chuẩn quốc tế mà doanh nghiệp cao su Việt Nam chưa
từng nhận được đó là chứng nhận cao su đủ tiêu chuẩn từ Hội Đồng Quản Lý Rừng (FSC) với những tiêu chí liên quan đến
tính pháp lý và môi trường sản xuất cao su.
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CAO SU
* Xuất khẩu cao su của Việt Nam là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng
nổi bật nhất, đặc biệt là các sản phẩm mủ cao su tự nhiên, lốp xe, vật tư y tế và
đế giày dép. Mặc dù là quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới về diện tích trồng cao su
tự nhiên, cũng như đứng thứ 3 toàn cầu về sản lượng cao su (đạt khoảng 1.22 tấn
cao su vào năm 2020), tuy nhiên hiện nay chưa có một doanh nghiệp nào ở nước
ta đạt chứng nhận đủ tiêu chuẩn về sản xuất bền vững được công nhận bởi Hội
Đồng Quản Lý Rừng (FSC). Đây là chứng nhận mà rất nhiều doanh nghiệp trên thế
giới ưu tiên tìm nguồn cung cao su như Nike, Adiddas,….
* Chuỗi cung ứng ngành cao su Việt Nam hiện nay được cho là không đồng nhất,
có khoảng hơn 265 nghìn doanh nghiệp và đồn điền cao su lớn nhỏ, song chưa
xây dựng được một chuỗi cung ứng toàn diện và hoàn chỉnh từ nguồn mủ cao su
đến thành phẩm. Từ đó, việc đạt chứng nhận của FSC vô cùng khó khăn. Hơn nữa,
tình trạng báo động hiện nay cho thấy cao su của Việt Nam đang bị trà trộn thêm
bởi cao su nhập khẩu từ Lào và Campuchia, khiến cho tính chất pháp lý về nguồn
gốc cao su càng khó được xác định.
* Số liệu từ Tổng cục Hải Quan cho thấy, trong nửa đầu năm nay, Việt Nam nhập
khẩu lượng cao su từ Campuchia cao gấp 1.5 lần so với cùng kỳ năm 2020 và
gần 50 lần so với cùng kỳ năm 2019. Việc phải phụ thuộc vào lượng lớn cao su từ
Campuchia đang khiến cho các doanh nghiệp xuất khẩu cao su của Việt Nam khó
đáp ứng các tiêu chuẩn từ các nhà nhập khẩu khó tính trên thế giới. Công ty cao
su Yulex của Mỹ hiện đang nhập khẩu nhiều sản phẩm may mặc từ Việt Nam, tuy
nhiên công ty này không sử dụng cao su của Việt Nam mà mua cao su có FSC từ
Sri Lanka rồi chuyển sang Việt Nam để phục vụ sản xuất hàng may mặc của mình.
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