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Lối sống dần hướng về gia đình của người Mỹ kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát giúp tăng thị phần 
xuất khẩu hàng hóa nội thất từ ASEAN
 Một công bố mới đây cho thấy, thị phần hàng hóa từ ASEAN xuất khẩu sang Mỹ đã vượt qua cột mốc 20%, đạt 

tỷ trọng 21,9% trên tổng khối lượng hàng hóa mà Mỹ đã nhập khẩu trong năm 2020 vừa qua. Trong khi đó, thị 
phần xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ tiếp tục giảm năm thứ 2 liên tiếp. Đóng góp vào kết quả này, phần lớn 
phải kể đến xuất khẩu đồ gỗ nội thất từ các nước Đông Nam Á, trong đó phải kể đến Việt Nam. Đồ gỗ nội thất 
của ASEAN xuất khẩu sang Mỹ đã tăng thị phần từ 13,1% lên tới 29,4% chỉ trong vòng 1 năm khi dịch bệnh xảy 
ra khiến người Mỹ phải ở nhà nhiều hơn, làm việc ở nhà, từ đó, nhu cầu về các mặt hàng đồ gỗ gia đình, đặc 
biệt là phòng bếp, phòng ngủ và phòng làm việc tăng lên. Trong khối ASEAN, Việt Nam là nước xuất khẩu đồ 
gỗ lớn nhất, hiện cũng đang được hưởng lợi khi chuỗi sản xuất và cung ứng dần dịch chuyển từ Trung Quốc sau 
căng thẳng thương mại Mỹ - Trung trong những năm gần đây. Trong quý đầu năm, xuất khẩu loại mặt hàng đồ gỗ 
phòng ngủ của các doanh nghiệp nước ta ước tính đạt hơn 554 triệu USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2020, 
trong đó tỷ trọng xuất khẩu loại mặt hàng này sang Mỹ chiếm hơn 80%. 
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GỖ
*  Theo tính toán từ số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 2 
tháng đầu năm 2021, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc đạt gần 156 
triệu USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2020. Nhu cầu về đồ gỗ nội thất ở Trung 
Quốc vẫn rất lớn trong bối cảnh dân số cao và thu nhập bình quân đầu người 
tăng, thị trường bất động sản tăng trưởng nóng khiến cho người tiêu dùng thích 
chi tiêu vào các mặt hàng nội thất, đặc biệt là nội thất cao cấp. Trung Quốc hiện 
nhập khẩu đồ gỗ nội thất nhiều nhất từ Ý, sau đó là các nước Đức, Việt Nam và 
Ba Lan. Giá trị xuất khẩu đồ gỗ nội thất của các doanh nghiệp nước ta sang Trung 
Quốc tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, nhưng hiện vẫn chỉ chiếm tỷ trọng 
khá khiêm tốn, khoảng 7%. Dư địa để gia tăng thị phần đồ gỗ tại đất nước đông 
dân này vẫn còn rất lớn, tuy nhiên các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ cần chú trọng 
hơn đến kiểu dáng, chất liệu khi người dân Trung Quốc hiện đang ưa chuộng đồ 
nội thất từ Ý vì kiểu dáng sang trọng, mẫu mã đa dạng, chiếm tới 53% tổng giá trị 
nhập khẩu đồ gỗ của nước này trong những tháng đầu năm. 
  Các loại sản phẩm đồ gỗ nội thất được nhập khẩu nhiều nhất ở Trung Quốc hiện 

là đồ nội thất phòng khách, phòng ăn và ghế khung gỗ. Đối với riêng mặt hàng 
ghế khung gỗ, hiện Việt Nam chỉ đứng sau Ý về tỷ trọng xuất khẩu, tuy nhiên vẫn 
ở mức khá thấp, chỉ chiếm khoảng 8% tổng nhu cầu của nước này trong quý đầu 
năm.
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