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

 Xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2021 được dự báo tiếp tục bứt phá 
  Năm 2020 ghi nhận thành tích phục hồi kinh tế vượt bậc của Trung Quốc ngay từ quý II trong bối cảnh dịch bệnh 

đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Sự phục hồi kinh tế trong nửa cuối năm 2020 được hưởng lợi rất nhiều từ tốc độ tăng 
trưởng xuất khẩu. Tính chung cả năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đóng góp tới 28% vào tăng trưởng GDP của Trung Quốc, 
mức cao nhất kể từ năm 2000. Kết quả này đạt được do Trung Quốc đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong nước, đồng 
thời phát huy tối đa năng lực sản xuất của mình. Trong số 153 ngành công nghiệp của Trung Quốc, có tới 50 ngành hướng 
tới xuất khẩu, đặc biệt, một số sản phẩm có khả năng cạnh tranh rất lớn trên thị trường quốc tế và không dễ bị thay thế, 
chẳng hạn như thiết bị truyền thông, máy tính, linh kiện điện tử, hàng dệt may và các sản phẩm kim loại. Đây là cơ sở 
để các chuyên gia dự báo rằng xuất khẩu của nước này trong năm 2021 sẽ còn ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa 
so với năm 2020 vừa qua. 

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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*  Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong năm qua, tuy nhiên ngành dệt 
may nước ta đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn đến từ các hiệp định thương mại tự 
do, điển hình là EVFTA và RCEP. Các chuyên gia trong ngành cho rằng các hiệp 
định thương mại tự do và chuỗi cung ứng đa dạng ngày càng phát triển ở Việt 
Nam đã giúp cho ngành dệt may và da giày vượt qua một năm khó khăn. Không 
những vậy, ngành dệt may đã đạt được những bước tiến vượt bậc khi chính thức 
vượt Bangladesh trở thành nước xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ hai chỉ sau Trung 
Quốc trong năm 2020. Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) cũng đặt nhiều kỳ 
vọng trong năm nay khi có nhiều thương hiệu và đối tác nước ngoài đã đồng ý 
tăng sản lượng hoặc đặt thêm các đơn hàng mới vào năm 2021. Mặc dù vậy, vấn 
đề về xuất xứ để hưởng lợi từ các FTA thế hệ mới vẫn là bài toán nan giải khi vải 
và nguyên phụ liệu dệt may từ Trung Quốc vẫn rẻ hơn từ 10% - 40% so với nguồn 
cung đến từ các quốc gia khác. 
* Có nhiều dự án đầu tư của ngành dệt may trong năm qua sẽ tạo nền móng 
cho những bước phát triển trong giai đoạn 10 năm tới như vào tháng 1 năm 
ngoái, Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến đã ký kết với Luenthai và Newtech 
(Philippines) thành lập nhà máy vải Việt Thái Tech để cung cấp vải cho thị trường 
trong nước với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD. Công ty sợi Texhong của Trung Quốc 
cũng quyết định chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam do ảnh hưởng bởi 
lệnh cấm do Mỹ ban hàng đối với các mặt hàng bông có xuất xứ từ Tân Cương, 
Trung Quốc. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may Đài Loan đã và 
đang đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm TP. Hồ Chí Minh, 
Bình Dương và Đồng Nai. 
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