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Tăng cường sản xuất nội địa đồng thời giảm sản lượng xuất khẩu
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ - USDA vào ngày 11/10/2018, giai đoạn 2018 – 2019, các tính
toán về sản lượng cung và nhu cầu về bông tại thị trường Mỹ cho thấy nguồn dự trữ bông cuối kỳ tại nước
này hiện đang tăng lên, dựa trên số liệu về sản lượng có phần lớn hơn trong khi xuất khẩu lại thấp hơn so với
tháng trước. Sản lượng được nâng lên 81,000 kiện (17,6 triệu tấn), do có nguồn cung tăng lên từ các nông
trại tại các bang Texas và Georgia phần lớn bù đắp cho sản lượng thấp hơn ở bang Carolina. Nhu cầu sử
dụng bông tại các nhà máy trong nước không thay đổi so với tháng trước, nhưng dự báo xuất khẩu có thể
giảm 200,000 kiện còn 15.5 triệu kiện do các giao dịch thương mại và nhu cầu tiêu dùng giảm. Nguồn dự
trữ bông cuối kỳ trong tháng này cũng được dự báo ở mức 5 triệu kiện bông, đạt tỉ lệ dự trữ 26% cao hơn so
với dự báo của tháng trước và đạt khối lượng cao nhất kể từ giai đoạn 2015 – 2016. Dự báo cho giá cotton
từ các nông trại sẽ nằm trong khoảng 69 – 77 Cents/ pound, giá trung bình tầm khoảng 73 Cents, giảm 2
Cents so với dự báo tháng trước.
Dự báo sản lượng dự trữ bông cuối kỳ
toàn cầu trong giai đoạn 2018 – 2019 giảm
4% trong tháng này do sản lượng thu hoạch
được thấp hơn và thấp hơn rất nhiều so với
sản lượng dự trữ bông đầu kỳ. Sản lượng dự
trữ giảm chủ yếu tại Ấn Độ (với các số liệu
sửa đổi liên quan đến sản xuất, tiêu thụ và lỗ
trong giai đoạn 2002 đến năm 2014 để phản
ánh dữ liệu của Chính phủ Ấn Độ về mức tiêu
thụ bông tốt hơn và tác động của các chính
sách và kế hoạch về tiếp thị cho các nhà sản xuất bông của nước này). Dự báo sản lượng bông sản xuất nội
địa tại Úc sẽ giảm, trong khi đó mức tăng sẽ tiếp tục duy trì tại Hy Lạp và Mỹ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, mức tiêu thụ
sản phẩm sản xuất nội địa và mức nhập khẩu sẽ giảm. Nguồn dự trữ bông đầu kỳ trên toàn thế giới sẽ giảm
xuống còn 2.9 triệu kiện và dự báo nguồn dự trữ cuối kỳ cũng giảm xuống mức 3.0 triệu kiện. Nguồn dự trữ
cuối kỳ giai đoạn 2018 – 2019 đã giảm 6.4 triệu kiện so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn xuất phát từ nguyên
nhân sản lượng dự trữ bông tại Trung Quốc dự kiến có thể giảm 8.2 triệu kiện trong năm nay.

                     THỜI TIẾT KHÔNG THUẬN LỢI ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG BÔNG TỪ MỸ
Vành đai bông Mỹ đang phải đối mặt với tình hình thời tiết
nghiêm trọng lần thứ hai trong tháng này. Cơn bão nhiệt đới
có tên Gordon đã quét qua vùng Trung Nam (các bang ở dọc
sông Mississippi) vào tuần rồi, mang đến mưa và gió lớn. Các
báo cáo ban đầu cho rằng sản lượng không bị ảnh hưởng
nghiêm trọng. Thời tiết quang đãng trong vài ngày gần đây
giúp làm các cánh đồng bông tại các bang này khô ráo trở lại.
Mặc dù ảnh hưởng của bão, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
vẫn tăng sản lượng dự kiến cho các bang ở vùng Trung Nam
ngoại trừ bang Missouri. Florence là một cơn bão rất mạnh và
sẽ có khả năng gây thiệt hại cho sản lượng bông ở các bang
phía bờ đông. Động thái phân tích ảnh hưởng đầu tiên là nhìn
vào diện tích trồng bông bị ảnh hưởng tại các bang mà cơn
bão Florence quét qua. Theo ước lượng tháng 9 của USDA,
các bang như North Carolina, South Carolina, và Virginia (các
bang nằm trên đường đi của bão) chiếm 6% tổng diện tích
gieo trồng bông và khoảng 8% tổng sản lượng sản lượng tại
Mỹ. Một yếu tố khác có liên quan đến ảnh hưởng của bão là
giai đoạn phát triển của cây bông. Đối với bông đã nở, các xơ
bông sẽ bị ảnh hưởng và có thể bị hư hại (búp bông có thể bị
quật xuống đất và xơ bông có thể bị hư hỏng do độ ẩm cao).
Theo báo cáo của USDA, tại các bang Carolina và Virginia,
có ít hơn phân nửa diện tích gieo trồng bông đã nở. Với sức
mạnh của cơn bão Florence, một số nông trường có thể bị
ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, do diện tích trồng bông
nằm trên đường đi của bão là khá ít, và chỉ một phần trong đó
có búp bông đã nở, ảnh hưởng của bão Florence có thể sẽ
không quá lớn.
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                                                    TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỆT MAY ẤN ĐỘ
Ấn Độ có tiềm năng kinh doanh rất lớn cho hàng dệt may nội địa trong cuộc chiến thương mại đang
diễn ra bởi vì Ấn Độ không chỉ là nhà sản xuất lớn nhất, mà còn là nước xuất khẩu bông lớn thứ hai thế
giới, với năng lực sản xuất cao hơn rất nhiều so với những quốc gia khác. Chính sách của Chính phủ
nước này cũng hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu và điều này sẽ giúp các công ty dệt may tự cải tổ hoạt
động của mình. Hoạt động sản xuất mang tính tích hợp là một lợi thế lớn cho các công ty dệt may tại
Ấn Độ.

Ngành dệt may của Ấn Độ đã chứng kiến sự tăng vọt trong đầu tư trong 5 năm qua. Ngành công
nghiệp dệt may (bao gồm cả hoạt động nhuộm và in vải) thu hút nguồn vốn FDI lớn, trong đó ghi nhận
tại tháng 5 năm 2018, ngành dệt may đã thu hút tổng khối lượng đầu tư trị giá 27,000 Rupees (4.19 tỷ
USD) kể từ tháng 6 năm 2017. Sau nhiều tháng giảm liên tục, hàng hóa dệt may và may mặc xuất khẩu
của nước này đã trên đà tăng trở lại, với mức tăng 11% trong tháng 7/2018 so với cùng kỳ. Sự hỗ trợ
theo sát và liên tục từ Chính phủ dự kiến có thể đưa ngành công nghiệp sản xuất hồi phục trở lại, với
mức xuất khẩu hàng dệt may và may mặc tăng 7% trong thời gian ngay sắp tới, tuy nhiên vẫn duy trì
mức nhập khẩu hiện tại trong giai đoạn 2018-2019. Theo Ủy ban Nội các về Kinh tế (CCEA), Chính phủ
Ấn Độ đã phê duyệt một kế hoạch phát triển năng lực mới có tên là “Đề án Xây dựng Năng lực Ngành
Dệt may” (Scheme for Capacity Building in Textile Sector) với mức kinh phí 1,300 Rupees (khoảng
202.9 triệu USD) cho giai đoạn từ năm 2017-2018 đến 2019-2020. Hơn nữa, Chính phủ Ấn Độ cũng
đưa ra những chính sách nhằm xúc tiến xuất khẩu hàng dệt may và cho phép nhà đầu tư 100% vốn
nước ngoài được hoạt động trong ngành dệt may theo lộ trình và chu trình tự động hóa.

                                                             TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỆT MAY ẤN ĐỘ
Thông qua các biện pháp và chính sách của Chính phủ trong các quan hệ đối tác, Ấn Độ có thể đạt
được 80 tỷ USD trị giá hàng dệt may xuất khẩu với mức tăng trưởng ổn định hàng năm là 9%. Thị
trường quốc gia này tổng thể dự kiến sẽ tăng 11% mỗi năm để đạt được giá trị 220 tỷ USD vào năm
2025.
Ngoài ra, Chính phủ nước này cũng đưa ra rất nhiều các kiến nghị nhằm đẩy mạnh ngành sản xuất nội
địa của quốc gia này như sau:
• Bộ Dệt May Ấn Độ đã dành riêng khoảng 106.58 triệu USD để thành lập 21 đơn vị sản xuất hàng
may mặc trên lãnh thổ 7 bang nhằm tạo đầu ra sẵn sàng cho các công ty dệt may, tạo thành chuỗi dệt
may phát triển và hiện đại hóa.

Ngành dệt may Ấn Độ
có thể đạt giá trị 220 tỷ
USD vào năm 2025 theo
định hướng của Chính
phủ nước này.

• Tổng Cục Ngoại thương Ấn Độ (DGFT) đã sửa đổi
mức giá ưu đãi theo Đề án Xuất khẩu Hàng hóa từ Ấn Độ
(Merchandise Exports from India Scheme – MEIS) cho hai
phân ngành trong chuỗi dệt may là Hàng May mặc Hàng
loạt (Ready-made garment) và Hàng May sẵn (Made-ups
garment) từ 2% lên 4%.

• Tính đến tháng 8/2018, Chính phủ Ấn Độ đã tăng mức thuế hải quan cơ bản từ 10% lên 20% vào
50 loại hàng hóa dệt may nhập khẩu từ các nước khác nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa. Các sản phẩm
nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn, bao gồm các loại vải dệt, quần áo và quần áo trẻ em. Theo các chuyên
gia thương mại, Ấn Độ không thể đưa ra bất kỳ chính sách nào trực tiếp hỗ trợ mang tính chiến lược
mạnh mẽ cho hoạt động xuất khẩu hàng dệt may vào lúc này, vì vậy trước tiên cần phải hỗ trợ bằng
việc tăng thuế nhập khẩu cho các loại hàng hóa này để thúc đẩy sản xuất trong nước.
• Chính phủ Ấn Độ cũng công bố một Gói Hỗ Trợ Đặc Biệt để thúc đẩy xuất khẩu trị giá 31 tỷ USD,
tạo cơ hội việc làm cho người lao động và thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 3.78 tỷ USD, tăng giá trị
xuất khẩu lên 854.42 triệu USD.
• Ngoài ra Chính phủ nước này cũng đã và đang thực hiện một số biện pháp khác bao gồm Quỹ Tăng
cường Công nghệ Sửa đổi (A-TUFS), dự kiến sẽ tạo thêm việc làm cho 35 ngàn người và cho phép thu
hút nguồn vốn đầu tư lên đến 14.17 tỷ USD tới năm 2022.

                                                            TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỆT MAY ẤN ĐỘ
Trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc như hiện nay, Ấn Độ là một trong
những nước có thể gặt hái nhiều cơ hội trong việc xuất khẩu bông sợi. Bông không phải là một mặt
hàng nằm trong trung tâm của cuộc chiến, tuy nhiên trong tương lai không xa, mặt hàng này có thể sẽ
là một vũ khí phản đòn của Trung Quốc dành cho Mỹ, khi hiện tại Mỹ là nước xuất khẩu bông lớn nhất
vào thị trường Trung Quốc. Thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ đang ở mức cao, và việc khai thác
cơ hội từ cuộc chiến thương mại này sẽ giúp Ấn Độ trong việc cắt giảm khoản thâm hụt này khi Ấn Độ
được đặt vào vị thế cao hơn để lấp đầy khoảng trống xuất khẩu bông vào thị trường Trung Quốc mà
Hoa Kỳ để lại. Trung Quốc đã là thị trường hàng đầu cho tăng trưởng xuất khẩu tổng thể của Ấn Độ
trong những tháng gần đây. Từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay, xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc
đã tăng trung bình 52.9% so với năm ngoái, nhiều hơn mức tăng trung bình 14.7% của Mỹ, 11,9% của
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và 12,6% của châu Âu.
Mặc dù Ấn Độ cũng đang phải giải quyết một tranh chấp thương mại với Mỹ, tuy nhiên xét về mặt
tích cực, phạm vi nghĩa vụ tranh chấp này không lớn khi so sánh với áp lực thuế mà Trung Quốc đang
phải gánh chịu. Trước đó, Trung Quốc đã phải đưa ra những chính sách nhằm hỗ trợ và hiệu chỉnh tỷ
giá tiền tệ để hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của mình, bằng việc tiếp tục dựa vào những lợi thế về nhân
công giá rẻ mặc dù giá nhân công tại Trung Quốc hiện nay đang bắt đầu tăng lên. Tuy nhiên, nhận định
từ một số chuyên gia của Ấn Độ cũng cho rằng, trong tương lai gần, không thể phủ nhận tầm quan
trọng của thương mại Trung Quốc. Sẽ mất rất nhiều năm để Mỹ có thể xây dựng được năng lực sản
xuất phù hợp và cạnh tranh được với Trung Quốc. Nếu Trung Quốc mạnh về sợi vải polyester thì Ấn
Độ cũng có thế mạnh rất lớn về dệt vải bông, và Ấn Độ vẫn có thể tiếp tục phát huy năng lực về ngành
sản xuất loại vải này.

                                                          TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỆT MAY ẤN ĐỘ

Tình hình hoạt động ngành bông tại Ấn Độ tháng 9/2018

TÌNH HÌNH NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 9 THÁNG 2018   

         THÚC ĐẨY CHUỖI GIÁ TRỊ  - CHIẾN LƯỢC SỐNG CÒN CỦA NGÀNH MAY MẶC VIỆT NAM

Vì sao Việt Nam cần phải thúc đẩy chuỗi giá trị ngành may mặc
Sự phụ thuộc quá mức vào thị trường Mỹ là một chiến lược mạo hiểm khi căng thẳng thương mại toàn
cầu đang gia tăng.
Việt Nam đang trên đà trở thành nước xuất khẩu hàng dệt may và may mặc lớn thứ hai thế giới trong
năm nay, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm trước khi đạt được kết quả này. Hầu hết những mặt
hàng xuất khẩu đều được gia công tại Việt Nam là loại mặt hàng có giá trị gia tăng cao, ngoại trừ hàng
dệt may nhập khẩu. Khi thặng dư thương mại song phương của Việt Nam với Mỹ gia tăng, Việt Nam sẽ
cần phải nâng chuỗi giá trị bằng cách phát triển sản xuất dệt may trong nước để đa dạng hóa việc xuất
khẩu vào những thị trường mới và tránh khỏi cơn thịnh nộ đang diễn ra tại Washington. Cơ cấu sản xuất
hàng dệt may và may mặc quốc gia được coi là trụ cột chính của nền kinh tế Việt Nam đầu những năm
1990. Ngành công nghiệp này không chỉ giúp tạo việc làm những người nông dân thu nhập thấp vào làm
việc tại những nhà máy sản xuất hàng dệt may mà còn giúp tạo ra một nguồn thu ngoại tệ ổn định. Năm
ngoái, Việt Nam đã vượt qua Bangladesh, Đức và Italy trở thành nước xuất khẩu hàng dệt may và may
mặc lớn thứ ba thế giới với tổng sản lượng đạt trị giá 36.9 tỷ USD, chỉ đứng sau Trung Quốc và Ấn Độ. Dự
kiến trong năm 2018 Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

       THÚC ĐẨY CHUỖI GIÁ TRỊ  - CHIẾN LƯỢC SỐNG CÒN CỦA NGÀNH MAY MẶC VIỆT NAM

Giá trị xuất khẩu của hàng dệt may và may mặc Việt Nam đã mở rộng và tăng lên gấp 4 lần trong giai
đoạn 10 năm từ 2007 đến năm 2017, tỷ lệ gia tăng trung bình 15% mỗi năm trong vòng 5 năm qua theo
báo cáo tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Dự kiến Việt Nam có nhiều khả năng sẽ vượt qua Ấn Độ trong năm nay. Số liệu thống kê chính thức của
Chính phủ cho thấy giá trị xuất khẩu tăng 16,9% trong 8 tháng đầu năm nay, gấp đôi tốc độ cùng kỳ năm
2017. Hàng dệt may và may mặc là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam và là một trong những
ngành đi đầu về tạo nguồn việc làm lớn cho người lao động. Mặc dù chi phí nhân công tăng cao, khu vực
sản xuất ngành hàng này vẫn còn sử dụng rất nhiều lực lượng lao động, lên đến 2.7 triệu lao động trên
toàn quốc. Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), số lượng người lao động đang làm việc tại các nhà
máy, xí nghiệp, công ty dệt may và may mặc chiếm 5% tổng lực lượng lao động của cả nước và 20% số
lượng người lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp. Sự tăng trưởng đáng kể trong ngành công
nghiệp này phải kể đến sự kết hợp giữa lợi thế về nguồn lao động dồi dào cũng như vị trí địa lý thuận lợi,
hơn nữa Chính phủ cũng đã có những chính sách thương mại cởi mở tạo lợi thế cạnh tranh cho Việt
Nam. Triển vọng của các hiệp định thương mại tự do với EU (dự kiến được phê chuẩn trong năm nay), và
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ tạo nguồn động lực gia tăng
dòng vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam. Theo số liệu từ VITAS, tỷ trọng đầu tư vào ngành sản xuất
dệt may và may mặc Việt Nam đạt khoảng gần 8 tỷ USD trong vòng 5 năm qua, chiếm khoảng một nửa
trong tổng số 15.7 tỷ USD dòng vốn nước ngoài đầu tư vào ngành công nghiệp này từ năm 1998.
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Tuy nhiên, năng lực về sản xuất hàng dệt may và may mặc tại Việt Nam vẫn được cho là chưa đáng tin
cậy và ổn định. Khoảng 70 - 80% các loại vải được sử dụng để làm quần áo trong nước được nhập khẩu
chủ yếu là từ Trung Quốc, và hầu như bị “mắc kẹt” tại chuỗi giá trị thấp nhất của hoạt động sản xuất hàng
may mặc. Đây là giai đoạn «cắt, may và hoàn thiện sản phẩm», trong đó các mẫu thiết kế và nguyên liệu
đầu vào được các doanh nghiệp may mặc tại Việt Nam gia công hoặc sản xuất để trở thành một sản
phẩm hoàn chỉnh. Theo Tổng Cục Thống kê, ước tính rằng chỉ có một phần ba giá trị quần áo thành
phẩm từ ngành dệt may được sản xuất trong nước, phần còn lại bao gồm các loại nguyên liệu đều phải
nhập khẩu. Mặc dù điều này đã tốt hơn nhiều so với giá trị sản xuất chỉ chiếm 20% giá trị thành phẩm
trong ngành lắp ráp và hoàn thiện các mặt hàng điện thoại, linh kiện điện tử, tuy nhiên số liệu trên cũng
phản ánh hạn chế của các doanh nghiệp may mặc Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị hàng dệt may
và may mặc, mặc dù họ hoàn toàn có đủ khả năng và lợi thế để có thể gia tăng hơn nữa giá trị sản xuất
trong tổng thể giá trị may mặc như hiện nay.

Trong khi các nhà đầu tư đang rất mong muốn tạo ra giá trị gia tăng nhiều hơn bằng cách mở rộng
thêm các nhà máy để dệt, đan và nhuộm vải nhằm tăng giá trị sản xuất trong ngành, tuy nhiên các quy
định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường vẫn đang là điều lo ngại lớn nhất vào lúc này. Việc nhiều doanh
nghiệp dệt may tại Việt Nam không đảm bảo các yêu cầu về xả thải và bảo vệ môi trường trong quá khứ
đã dấy lên lo ngại về việc có nên nới lỏng các yêu cầu đầu tư và tạo nhiều điều kiện hơn nữa cho những
nhà đầu tư này mở rộng chuỗi giá trị sản xuất của mình tại Việt Nam.
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Tuy nhiên, nếu những nhà đầu tư cam kết đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường do Chính phủ quy
định, quá trình nội địa hóa nguyên liệu sản xuất may mặc là điều tất yếu sẽ diễn ra. Một ví dụ điển hình
của hoạt động gia tăng giá trị chuỗi sản xuất tại Quảng Đông, Trung Quốc, khi các nhà kinh tế nước này
đã nhấn mạnh những kết quả tích cực mà ngành công nghiệp dệt may và may mặc của họ thúc đẩy và
tác động rất lớn đến nền công nghiệp Trung Quốc. Lợi nhuận của những doanh nghiệp trong chuỗi giá
trị sản xuất càng thấp, trong khi áp lực gia tăng chi phí càng cao, đặc biệt là áp lực về chi phí lao động.
Điều này bắt buộc cần phải thay đổi, và Việt Nam cần cân nhắc để tìm ra những giải pháp nhằm nâng
cao chuỗi giá trị sản xuất của mình khi giá trị xuất khẩu của ngành này đạt tỷ trọng rất lớn và ngày càng
có cơ hội để phát triển hơn nữa.

Đối với Việt Nam, tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ là một cơ hội mà còn là một
mối đe dọa tiềm ẩn cần phải hết sức chú trọng. Việt Nam hiện có lợi thế tốt để chiếm lĩnh thị phần Trung
Quốc trong lĩnh vực này sau khi Hoa Kỳ đưa ra những áp đặt về thuế quan, ảnh hưởng tới 200 tỷ USD tỷ
trọng xuất khẩu của Trung Quốc, bao gồm một số loại mặt hàng may mặc. Tuy nhiên, điều này cũng làm
tăng nguy cơ mất cân bằng thương mại song phương của Việt Nam với Hoa Kỳ.
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Trong năm 2017, Việt Nam là nước xuất khẩu dệt may lớn thứ hai sang Mỹ sau Trung Quốc, chiếm
10.2% thị phần, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã lên đến 38 tỷ USD. Hoạt động thương mại
với Trung Quốc có thể là trọng tâm quan ngại của Chính phủ Tổng thống Trump vào lúc này, nhưng điều
này cũng không bỏ qua lo ngại trong tương lai về việc ông Trump cũng sẽ chú ý nhiều hơn đến thặng dư
thương mại đối với Việt Nam. Nếu điều này xảy ra, nguy cơ bị áp thuế quan cao hơn trước sẽ gây áp lực
không hề nhỏ đến những nhà xuất khẩu hàng may mặc tại Việt Nam.

Phát triển năng lực sản xuất nội tại sẽ cho phép ngành sản xuất hàng dệt may và may mặc của Việt
Nam mở rộng sang EU và các thị trường của 11 quốc gia ký kết CPTPP. Cả hai thỏa thuận của với EU và
thỏa thuận CPTPP đều áp đặt các quy tắc xuất xứ nghiêm ngặt đối với nguyên liệu đầu vào để đáp ứng
các điều kiện về miễn thuế quan. Các quy tắc này cũng bao hàm những yêu cầu nghiêm ngặt về bảo
vệ môi trường, điều mà không chỉ doanh nghiệp sản xuất hàng dệt, may phải đáp ứng mà còn cần sự
chung tay hỗ trợ từ phía Chính phủ và các địa phương nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp có lợi thế trên
thị trường quốc tế. Nếu các hiệp định thương mại nêu trên có hiệu lực thi hành, Việt Nam cần xem xét
để đẩy nhanh việc tiếp cận và khai thác các thị trường tiềm năng này, khi EU là một thị trường lớn hơn
rất nhiều so với Mỹ, tuy nhiên hiện tại EU lại chưa phải là khu vực thuộc danh sách 5 thị trường xuất khẩu
hàng may mặc lớn nhất của Việt Nam, cũng như thị trường tiềm năng của 11 quốc gia tham gia ký kết
CPTPP vẫn chưa được khai thác triệt để. Việt Nam có rất nhiều lợi thế, đặc biệt là vị trí địa lý có thể được
xem là trung tâm của ngành dệt may và may mặc toàn cầu (bên cạnh Trung Quốc) song những thành
quả mà ngành công nghiệp này đáng được nhận lại chưa phải là những thành quả tốt nhất nếu như Việt
Nam không cân nhắc về việc gia tăng chuỗi giá trị ngành sản xuất trong thời gian sắp tới.

Trong năm 2017, nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào thị trường dệt may và may mặc Việt Nam đạt hơn
1.2 tỷ USD, và triển vọng sẽ còn tăng lên nhiều lần trong năm 2018 này. Việt Nam đã tạo nhiều sự chú ý
cho những nhà đầu tư nước ngoài, điển hình là những nhà đầu tư vải đến từ Ấn Độ. Sự tăng trưởng đầy
ấn tượng của hàng dệt may Việt Nam trong những năm gần đây, với doanh thu xuất khẩu đạt 31 tỷ USD
năm 2017 và mục tiêu đạt 50 tỷ USD cho đến năm 2020 đã thuyết phục những nhà đầu tư và khách
hàng tiềm năng khó tính nhất trên thế giới, bao gồm cả các công ty Ấn Độ.
Những tín hiệu đáng mừng cho việc hoàn thiện và nâng cao chuỗi giá trị
ngành sản xuất hàng dệt may và may mặc Việt Nam

Theo VITAS, hàng hóa dệt may và may mặc từ vải denim chiếm 20% doanh thu xuất khẩu của ngành
này. Mặc dù ngành sản xuất sản phẩm từ vải denim đang phải đối mặt với tình trạng thắt chặt chuỗi sản
xuất và cung ứng, hoạt động sản xuất vải denim vẫn được coi là một điểm mạnh của các doanh nghiệp
sản xuất nội địa với tỷ lệ nội địa hoá 55-60% do có sự đầu tư lớn vào dây chuyền và công nghệ sản xuất
hiện đại. Rất nhiều nhà đầu tư từ Ấn Độ đã thể hiện mong muốn được trở thành đối tác với Việt Nam
trong hoạt động sản xuất vải denim, với chiến lược dịch chuyển chuỗi sản xuất loại vải này từ Trung
Quốc về Việt Nam, với những lợi thế về nguồn lao động có tay nghề và chi phí sản xuất. Hiện tại, Ấn Độ
đã đăng ký 814 triệu USD trong 176 dự án tại Việt Nam, đứng thứ 28 trong số 126 quốc gia và vùng lãnh
thổ có vốn đầu tư trong nước. Với những tiềm năng hiện có, cơ hội để phát triển ngành dệt may tại Việt
Nam với quốc gia có cùng ngành sản xuất đứng thứ hai trên thế giới, Ấn Độ, sẽ đạt được nhiều thành tựu
đáng kể, không chỉ giúp Việt Nam nâng cao chuỗi giá trị sản xuất mà còn tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng
dệt may của nước ta, khi hiện tại Việt Nam đang là nước nhập siêu hàng hóa vải các loại; theo số liệu của
Tổng Cục Hải Quan, tính đến hết quý III năm 2018, Việt Nam đã nhập siêu lên đến hơn 8 tỷ USD vải các
loại phục vụ cho hoạt động sản xuất và gia công hàng may mặc của nước ta.

      CẬP NHẬT

Hàng may mặc xuất xứ từ Trung Quốc vẫn không thể thay
thế tại thị trường Mỹ

Bộ Thương mại Mỹ dường như không có lý do để đưa các sản phẩm may mặc từ Trung Quốc vào diện
đánh thuế trong thời điểm hiện tại và cả trong tương lai do những ưu thế tuyệt đối mà ngành sản xuất
Mỹ không thể có được. Trong gói đánh thuế trị giá 200 tỷ USD mới nhất không bao gồm quần áo thành
phẩm đến từ Trung Quốc. Hoa Kỳ thiếu cơ sở vật chất hạ tầng, lao động có tay nghề để sản xuất hàng
may mặc với quy mô lớn trong khi nguồn nguyên liệu hoàn toàn không có sẵn ở thị trường nội địa. Hoa
Kỳ cũng khó lòng huy động nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực này khi chênh lệch trong chi phí nhân công
giữa Mỹ và Trung Quốc là không thể san lấp.

Các nhà bán lẻ sản phẩm hàng may mặc tại Mỹ hiện đang đối mặt với sự gia tăng trong chi phí vận
chuyển, tiền lương nhân công, xây dựng chuỗi cung ứng và vận hành bán hàng... và không có khả năng
hấp thụ thêm một khoản thuế tiềm năng nào làm tăng giá thành sản phẩm nữa. Việc đẩy mạnh quá
trình tự động hoá và rút ngắn thời gian giao hàng dựa trên hoạt động bán hàng trực tuyến có thể giúp
cải thiện chuỗi cung ứng nhưng trong trung hạn sẽ không có khả năng thách thức ngành công nghiệp
may mặc Trung Quốc trên phạm vi toàn cầu.
Hoa Kỳ hiện hiện chiếm hơn 1/3 thị phần xuất
khẩu hàng may mặc từ Trung Quốc mặc dù các
thương hiệu bán lẻ quần áo lớn tại Mỹ đang cố
gắng đa dạng hoá nguồn cung của mình từ Việt
Nam, Indonesia, Honduras. Nhập khẩu các sản
phẩm áo quần sản xuất từ bông từ Trung Quốc
giảm điều qua các năm trong khi đối với các sản
phẩm có nguồn gốc sợi tổng hợp lại đang gia tăng.
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