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Cạnh tranh về xuất khẩu hàng dệt may và may mặc bắt đầu gia tăng rõ rệt từ quý I năm nay
 Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt giảm về đơn hàng xuất khẩu vải kể từ cuối quý I khi cạnh tranh về sản xuất và xuất khẩu 

vải trong khu vực châu Á gia tăng. Trong tháng 3, xuất khẩu sợi, vải và hàng dệt may (không tính hàng may mặc) của Trung 
Quốc đạt 9,7 tỷ USD, giảm mạnh so với mức xuất khẩu 22 tỷ USD trong hai tháng đầu năm. Không chỉ hàng dệt may và 
nguyên phụ liệu, các đơn hàng xuất khẩu quần áo, hàng may mặc nói chung cũng bắt đầu chậm lại kể từ tháng 3 vừa qua. 
Xu hướng dịch chuyển sản xuất sang các nước lân cận kể từ năm 2020, cùng với những bất ổn xung quanh vấn đề bông 
có nguồn gốc từ Tân Cương là nguyên nhân chính cho sụt giảm đơn hàng xuất khẩu của Trung Quốc trong quý I vừa qua. 
Trong khi đó, Việt Nam và Ấn Độ đang vươn lên nhanh chóng về thị phần xuất khẩu hàng dệt may và may mặc toàn cầu 
nhờ có nhiều điều kiện tốt hơn, đặc biệt là giá nhân công lao động vẫn rẻ hơn so với Trung Quốc.

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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*  Phân phối hàng hóa nói chung và hàng dệt may nói riêng kể từ khi Covid-19 
lan rộng toàn cầu vẫn là vấn đề được quan tâm hiện nay khi có nhiều yếu tố tác 
động sâu rộng đến giá cả hàng hóa như chi phí nhân công lao động, phí vận tải, 
nguồn cung nguyên phụ liệu sản xuất…. là những yếu tố ghi nhận sự thay đổi rõ 
rệt nhất trong năm qua. Trong thời điểm hiện tại, nhiều nhà sản xuất và gia công 
hàng may mặc toàn cầu đang cùng liên kết lại để có thể đàm phán các điều 
khoản thương mại tốt hơn từ các nhà bán lẻ trên thế giới. Theo đó, mặc dù doanh 
số bán hàng đã được phục hồi dần từ cuối năm ngoái đến nay, tuy nhiên các nhà 
bán lẻ hiện vẫn đang áp dụng thời hạn thanh toán như trong thời điểm đại dịch 
hoành hành, tức là kéo dài thời gian thanh toán, khiến cho các doanh nghiệp sản 
xuất gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn để mua nguyên phụ liệu phục vụ sản 
xuất. Việc cho phép các nhà bán lẻ được gia hạn thời gian thanh toán là nhu cầu 
cấp bách trong năm 2020 vừa qua, khi các nhà bán lẻ toàn cầu đã mất khoảng 
1,2 nghìn tỷ USD doanh số bán hàng do phải đóng cửa hàng loạt các cửa hàng 
khi nhu cầu mua sắm sụt giảm nghiêm trọng trong đại dịch.
  Theo Reuters đưa tin, 13 hiệp hội đại diện cho các nhà cung cấp hàng may mặc 

ở Trung Quốc, Bangladesh, Myanmar, Campuchia, Việt Nam, Pakistan, Thổ Nhĩ 
Kỳ, Maroc và Indonesia đã soạn thảo các điều khoản cơ bản nhằm hy vọng sẽ đạt 
được thỏa thuận với các nhà phân phối và bán lẻ trên toàn thế giới về những vấn 
đề liên quan đến thời hạn thanh toán, vận chuyển, sau khi các doanh nghiệp dệt 
may đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề mà Covid-19 mang lại. Mặc dù tài liệu này 
sẽ không có hiệu lực pháp lý, tuy nhiên đây sẽ mang đến một tiếng nói có giá trị 
nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và sản xuất hàng may mặc trong thời gian 
tới. 
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