
KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, Q 3

RCEP mang đến tiềm năng lớn đối với dệt may của Việt Nam
 Là hiệp định thương mại tự do (FTA) có quy mô lớn nhất thế giới, chiếm đến 30% GDP toàn cầu, RCEP đang 

dần khẳng định vị thế là một FTA có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới giúp kéo “trọng tâm” của kinh tế toàn cầu 
hướng về phía châu Á - khu vực có hoạt động sản xuất và xuất khẩu lớn, trong đó đặc biệt phải kể đến ngành dệt 
may của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Dệt may Việt Nam liên quan đến 
hoạt động sản xuất dệt may bền vững nhấn mạnh, RCEP sẽ có 4 tác động tiềm năng đến chuỗi cung ứng hàng 
dệt may trong khối các nước RCEP bao gồm: (i) các cam kết lộ trình giảm thuế suất xuống mức 0% cho hầu hết 
các mặt hàng dệt may, (ii) quy tắc xuất xứ linh hoạt trong khối RCEP, (iii) đẩy mạnh vị thế nhà cung cấp nguyên 
liệu từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và (iv) mở rộng vai trò sản xuất của các nước ASEAN. Đây chính là 
những yếu tố quan trọng bậc nhất để giúp xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sẽ đạt được những kết quả tăng 
trưởng vượt bậc hơn nữa trong những năm tới.
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*  Cập nhật diễn biến tình hình nhập khẩu bông vào Việt Nam trong quý I theo 
thông tin đến từ VITAS: Sản lượng nhập khẩu bông cotton vào Việt Nam trong 
tháng 3 đạt 0.15 triệu tấn, tăng 18.2% so với cùng kỳ năm ngoái, lũy kế 3 tháng 
đầu năm đạt gần 0.59 triệu tấn, tăng 94.5% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều 
ngược lại, hoạt động xuất khẩu sợi cotton ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 1 
năm trở lại đây, xuất khẩu đạt 0.14 triệu tấn, tăng 82.4%, lũy kế trong suốt quý 
I đạt 0.27 triệu tấn, tăng 49.8%. Sản lượng cotton nhập khẩu lũy kế đến tháng 
3 đối các doanh nghiệp FDI đạt 0.4 triệu tấn, tăng sấp xỉ 2 lần so với cùng kỳ 
năm ngoái. Sản lượng nhập khẩu cotton của các doanh nghiệp lớn như Texhong, 
Brotex, Kyungbang, Tainan, Huafu tiếp tục duy trì trên mức 50% tổng sản lượng 
nhập khẩu cotton vào Việt Nam.
  VITAS nhận định rằng, sản lượng sợi các loại nhập khẩu tháng 3 thấp hơn so 

với 2 tháng đầu năm, tuy nhiên so với bình quân các tháng năm 2020 thì sản 
lượng nhập khẩu vẫn ở mức cao với nhiều kỳ vọng từ sự phục hồi của nền kinh 
tế thế giới trong năm 2021 sẽ gia tăng nhu cầu về hàng dệt may nói chung trong 
năm nay. Trên đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam trong 
những tháng đầu năm đã nhận được những đơn hàng mới đến quý 3, nhiều doanh 
nghiệp đến hết năm 2021. Dự kiến nhu cầu nhập khẩu cotton cho sản xuất sợi vẫn 
duy trì đà tăng trong các tháng tới, song vẫn phải bám sát tình hình dịch bệnh 
đang diễn biến phức tạp ở nước ta, có thể ảnh hưởng đến chuỗi sản xuất trong 
nước nói chung.
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