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        LOẠI	 	 		GIÁ						 							DAILY												WEEKLY	 						MONTHLY	 						YEARLY

      Cotton							                       77.53                              0.13%                        0.87 %                  -0.53%              12.97% 

      Crude	Oil                     61.86																											 -0.66%       -5.28%                -16.73%                               8.89% 

      USD	Index         												96.00             -0.34%                          -1.17%                              0.24%                               1.18%  

      USD/CNY                      6.9258																												0.04%        -0.69%     0.10%                               4.44% 

                 THỊ TRƯỜNG COTTON THẾ GIỚI NĂM 2019                                        TOP 5 NHÀ NHẬP KHẨU COTTON                              

        TOP 5 NHÀ XUẤT KHẨU COTTON                              



															CẲNG	THẲNG	CHÍNH	TRỊ	ẢNH	HƯỞNG	ĐẾN	GIAO	DỊCH	BÔNG	GIỮA	MỸ	-	THỔ	NHĨ	KỲ

   Sự sụt giảm của đồng Lira trong năm nay đã làm tăng chi phí nhập khẩu bông của Thổ Nhĩ Kỳ khi các hợp 

đồng được định giá theo USD. Bên cạnh sự sụt giảm này là mối quan hệ chính trị ngày càng phức tạp giữa 

hai nước gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến một trong những loại hàng hoá giao dịch thương mại quan trọng 

nhất của hai nước - bông. Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường lớn thứ ba đối với các nông dân trồng bông miền Nam 

nước Mỹ tuy nhiên trước tình trạng hiện nay nhiều hợp đồng đang bị đình trệ và đứng trước nguy cơ sụp đổ. 

Đồng nội tệ của nước này đã giảm giá 37% so với USD trong năm nay khiến các kiện bông nhập khẩu đắt 

đỏ hơn và mặc dù các nhà máy dệt may tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể bù đắp phần nào sự tăng giá này bằng việc 

xuất khẩu vải và hàng may mặc sang thị trường châu Âu nhưng lạm phát đang làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ 

tại thị trường nội địa. Các thương nhân tại đây đã khẳng định hiện nhu cầu nhập khẩu bông đang kém hấp 

dẫn hơn. Ngành dệt may tại Thổ Nhĩ Kỳ là nơi tiêu thụ bông lớn thứ 5 trên thế giới và nước này đã nhập khẩu 

một nửa lượng bông phục vụ cho nhu cầu của mình trong năm nay trong đó 43% đến từ Mỹ. Theo số liệu 

từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, nước này đã bán hơn 270 ngàn kiện bông cho Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu giao kể từ ngày 

1.8. Tuy nhiên ngày càng nhiều các hợp đồng giao dịch phải yêu cầu có thêm hợp đồng bảo hiểm rủi ro do 

các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ huỷ bỏ hợp đồng. Doanh số bán bông của Mỹ sang nước này đã bị sụt giảm sau  khi 

mức thuế bán phá giá 3% được áp dụng. Và trong khi Chính phủ Mỹ liên tiếp đe doạ sẽ có thêm nhiều biện 

pháp trừng phạt thương mại mới đối với Thổ Nhĩ Kỳ, các thương nhân tại đây đang tìm đến các nguồn cung 

bông khác đến từ Brazil, Turkmenistan và Hy Lạp... Nếu mất thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một thiệt hại khá 

lớn tiếp theo đối với các nông dân ở những bang chuyên trồng bông như Texas và Alabama sau khi họ để 

mất thị trường Trung Quốc trong cuộc đối đầu thuế quan hiện nay. Nhiều chuyến hàng đã phải đổi hành 

trình với đích đến là Việt Nam nơi cũng có nhiều doanh nghiệp dệt may Trung Quốc đang được vận hành. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu bông Mỹ lo ngại các sắc thuế nhập khẩu sẽ không sớm được dỡ bỏ khiến sản 

phẩm của họ sẽ không còn được ngành công nghiệp dệt may khổng lồ của Trung Quốc lựa chọn. Cả Trung 

Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đẩy mạnh diện tích canh tác bông của mình để giảm nhu cầu nhập khẩu. 

Tuy nhiên trong lịch sử, Mỹ vẫn là nhà cung cấp bông lớn nhất thế giới cả về số lượng và chất lượng của nó.
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Giá bông hợp đồng kỳ hạn tháng 12 thị trường NY giảm 

trong nửa cuối  tháng 09, từ 82 xuống 76 xu/lb vào đầu tháng 

10. Trong những giao dịch gần đây, giá bông dao động trong 

khoảng 76 – 78 xu/lb. (Pound (ib) = 0.45kg) 

• Chỉ số giá bông giao ngay Trung Quốc (CC 3128B) trong 

tháng rồi giảm cả theo giá ngoại tệ lẫn nội tệ. Theo giá nội tệ, 

chỉ số CC giảm từ  16.300 xuống 16.000 RMB/tấn. Với việc giá 

RMB giảm so với USD (giảm 1% trong tháng rồi) làm tăng biên 

độ giảm giá bông theo ngoại tệ, từ 108 xuống 105 xu/lb. 

• Giá bông Shankar số 6 giao ngay tại Ấn Độ giảm theo giá nội 

tệ, từ 47.700 xuống 46.500 INR/candy (1 candy = 355,62kg). 

Giá đồng INR cũng giảm so với đồng USD trong tháng rồi 

(giảm 3%). Điều này đã làm tăng áp lực giảm giá bông theo 

đồng USD, giá bông Ấn Độ giảm từ 84 xuống 80 xu/lb. 

• Giá bông Pakistan giảm từ giữa tháng 09 đến đầu tháng 

10 (từ 8.300 xuống 7.650 PKR/maund). Tuy nhiên giá bông lại 

đảo chiều và tăng lại (lên 8.400 PKR/maund). Việc đồng PKR 

giảm so với USD (giảm 8%) làm cho giá bông Pakistan theo 

giá ngoại tệ không tăng. So với tháng rồi, giá bông Pakistan 

giảm theo giá ngoại tệ (từ 81 xu/lb vào giữa tháng 09 xuống 

76xu/lb trong thời điểm hiện tại). 1 maund = 37,32 kg

Do sản lượng và lượng tiêu thụ toàn cầu dự kiến được điều chỉnh không đáng kể, những điều chỉnh về 

lượng hàng tồn kho là yếu tố chính làm cho hàng tồn kho đầu vụ 2018/19 giảm 2,9 triệu kiện và tồn kho 

cuối vụ 2018/19 giảm 3,0 triệu kiện. Những thay đổi này có ảnh hưởng đáng kể đến lượng tồn kho cuối kỳ ở 

các quốc gia ngoài Trung Quốc, chỉ số này cũng giảm 3,0 triệu kiện. Mặc dù lượng tồn kho tại Ấn Độ ở các 

vụ trước được điều chỉnh giảm nhưng lượng bông tồn kho ở các quốc gia ngoài Trung Quốc vụ 2018/19 

vẫn đạt mức cao kỷ lục (44,6 triệu kiện, vượt 1,7 triệu kiện so với mức 42,9 triệu kiện trong vụ 2017/18). 
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Ở phạm vi quốc gia, sản lượng được điều chỉnh giảm đáng kể ở Úc (giảm 500.000 kiện, còn 2,5 triệu kiện), 

Hy Lạp (tăng 100.000 kiện, đạt 1,4 triệu kiện), và Mỹ (tăng 81.000 kiện, đạt 19,8 triệu kiện). Lượng tiêu thụ 

cũng thay đổi đáng kể ở Thổ Nhĩ Kỳ (giảm 200.000 kiện, còn 7,3 triệu kiện). Giao dịch thương mại dự kiến 

cũng được điều chỉnh giảm 353.000 kiện (từ 41,8 xuống 41,4 triệu kiện). Quốc gia có lượng nhập khẩu thay 

đổi mạnh là Thổ Nhĩ Kỳ (giảm 400.000 kiện, còn 3,1 triệu kiện). Quốc gia có lượng xuất khẩu thay đổi đáng 

kể gồm Úc (giảm 300.000 kiện, còn 3,6 triệu kiện), Mỹ (giảm 200.000 kiện, còn 15,5 triệu kiện), và Brazil 

(giảm 100.000 kiện, còn 5,4 triệu kiện). 

Trong khi thời tiết bất lợi gây những rủi ro tiềm ẩn về nguồn cung bông tại Mỹ, nguồn cầu bông còn gặp 

rủi ro lớn hơn. Nguyên nhân chính là tình hình căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Vào ngày 24 

tháng 09, cả hai nước đã tiếp tục áp thuế lên một loạt hàng hóa của nhau. Về phía Mỹ, danh mục sản phẩm 

từ Trung Quốc có giá trị 200 tỷ USD bị tăng thuế 10% (sẽ tiếp tục tăng thêm 15% nữa vào ngày 01 tháng 

01). Danh mục này gồm các sản phẩm có mã HS 50-60 (Harmonized System, mã phân loại hàng hóa xuất 

nhập khẩu quốc tế). Những mục này bao gồm xơ, sợi và vải. HS 61-63 bao gồm các sản phẩm may mặc 

và hàng gia dụng (trải giường, khăn tắm, v.v.) không nằm trong danh sách này. Do phần lớn các mặt hàng 

nhập khẩu vào Mỹ này là hàng may mặc và hàng gia dụng bán lẻ, và Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu hàng 

may mặc và gia dụng lớn nhất vào Mỹ (chiếm 40% tổng lượng hàng may mặc và 30% lượng hàng gia dụng 

nhập khẩu), việc tăng thuế có thể sẽ làm cho chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ đối với các mặt hàng này gia tăng. 

Việc tăng giá bán lẻ có thể gây tác động xấu đến lượng cầu của người tiêu dùng. Những động thái của 

Trung Quốc đối với nguồn cũng bông từ Mỹ trong giai đoạn sắp tới sẽ có những tác động rõ rệt đến tình 

hình thương mại toàn cầu. Việc Trung Quốc cần tăng nhập khẩu bông để bổ sung lượng tồn kho dự trữ 

đang giảm nhanh, cũng như nguồn cung từ các quốc gia xuất khẩu khác như Úc đang giảm sút đang làm 

tăng tính phức tạp của thị trường bông trong thời gian này.



1. Châu Âu và những số liệu về nhập khẩu trong ngành dệt may và may mặc

Ngành dệt may là một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất trên thế giới, trong đó châu 

Âu đóng vai trò quan trọng trong ngành sản xuất. Chính sách công nghiệp của ngành công nghiệp 

dệt may châu Âu nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy sự đổi mới bằng các phương tiện nghiên cứu, phát 

triển, nâng cao chất lượng sản xuất và hợp lý hoá giá thành sản phẩm. Đối tượng chính của những ứng 

dụng từ phát triển công nghệ cao liên quan đến khả năng cạnh tranh và phát triển liên tục của ngành 

dệt may châu Âu là: duy trì các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, xác định chiến lược 

sáng tạo để tăng khả năng cạnh tranh và hiện đại hóa ngành dệt may châu Âu, đảm bảo cơ chế chuyển 

giao mới, ứng dụng mạng lưới nghiên cứu và công nghệ hiện đại, tăng cường cường độ nghiên cứu dệt 

may cơ bản của châu Âu bằng cách kết hợp kiến thức chuyên môn vào sự hài hòa độc đáo của những 

dự án liên kết có chiến lược rõ ràng. Trong năm nay, EU ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu quần áo 

tăng 8.18% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4, nhờ sự phục hồi của đồng Euro so với Rupee và 

CNY so với một năm trước đó. Ngành dệt may của EU vẫn là một ngành công nghiệp dựa vào lực lượng 

doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các công ty có dưới 50 nhân viên chiếm hơn 90% lực lượng lao động và sản 

xuất gần 60% giá trị hàng may mặc.

   

Châu Âu là khu vực nhập khẩu hàng dệt may và may mặc đứng thứ hai toàn cầu chỉ sau Hoa Kỳ. Do sự 

suy thoái xuất hiện trong thời gian gần đây khiến người dân sinh sống tại khu vực này ưa chuộng loại 

hàng may mặc cơ bản và đang giảm nhu cầu đối với những sản phẩm cao cấp. 
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Trung Quốc vẫn là quốc gia nhập khẩu hàng may mặc lớn nhất vào thị trường EU, chiếm đến 28.1% 

tỷ trọng nhập khẩu hàng may mặc của EU. Các quốc gia Ấn Độ, Bangladesh, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ 

cũng là những quốc gia chiếm tỷ trọng nhập khẩu cao của EU đối với loại hàng hóa này. 

   EU nhập khẩu gần 1,9 triệu tấn hàng may mặc trị giá 32.115 tỷ EUR từ tháng 1 đến tháng 5 năm 

2018. Tỷ trọng xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh do sự chuyển dịch của thị trường nhập khẩu tại 

EU sang Bangladesh. Chi phí sản xuất tăng cao đang ngày càng khiến cho Trung Quốc khó cạnh tranh 

với Bangladesh khi giá trị các lô hàng từ Trung Quốc xuất khẩu sang EU đang ngày càng tăng. Trị giá 

xuất khẩu hàng may mặc của Bangladesh sang EU đã lên tới 6.742 tỷ EUR, đánh dấu mức tăng 0,83%. 

Tuy nhiên, đặc biệt trong tháng 5 năm nay, trị giá xuất khẩu sang thị trường EU của Bangladesh đã 

vượt qua Trung Quốc trong đó Bangladesh đạt 1.44 tỷ EUR trong khi xuất khẩu của Trung Quốc chỉ là 

1.15 tỷ EUR.
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Mặt khác, Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy mức độ mở rộng thị trường ấn tượng tại EU. Mặc dù khối lượng xuất 

khẩu không cao như Bangladesh và Trung Quốc, quốc gia này vẫn cho thấy một mức tăng trưởng tốt 

về xuất khẩu hàng dệt may và may mặc vào thị trường châu Âu, đạt mức 4.04 tỷ EUR và ghi nhận mức 

tăng 2.13% trong giai đoạn này.

Nếu như Bangladesh và Thổ Nhĩ Kỳ có mức tăng trưởng tốt thì ngược lại, khối lượng nhập khẩu hàng 

hóa từ Trung Quốc của EU lại giảm đáng kể, do Trung Quốc đang rơi vào thế kém cạnh tranh hơn về 

giá cả so với Bangladesh. Hoạt động xuất khẩu của Ấn Độ vào thị trường EU cũng ảm đạm hơn, giảm 

3.58% giá trị xuất khẩu xuống chỉ còn 2.37 tỷ EUR trong 5 tháng đầu năm 2018. Đồng Rupee mất giá 

khoảng 6% so với đồng EUR trong khoảng thời gian này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến kim ngạch xuất 

khẩu. Ngoài ra, Ấn Độ và EU vẫn chưa đạt được một thỏa thuận thương mại tự do rõ ràng, làm cho các 

sản phẩm của Ấn Độ chưa được hưởng nhiều chế độ miễn giảm thuế quan. Việt Nam đang gia tăng 

xuất khẩu hàng may mặc sang khối 28 quốc gia châu Âu này, tuy nhiên mức gia tăng mới chỉ được thể 

hiện thông qua khối lượng xuất khẩu, còn giá trị xuất khẩu đã giảm mạnh đến 26.09% trong cùng kỳ. 

Những nhà máy sản xuất tại Việt Nam thuộc sở hữu của Trung Quốc và Hàn Quốc đang nỗ lực để tạo 

ra những đơn hàng có giá trị cao hơn nhằm thu hút nhiều hơn sự chú ý tại thị trường EU. Trong tháng 5 

năm nay, Việt Nam xuất khẩu hàng may mặc sang EU chỉ đạt trị giá 211 triệu USD so với 200 triệu USD 

vào tháng 4. Tuy nhiên, Việt Nam đang có triển vọng tươi sáng trong tăng trưởng trên thị trường EU 

khi sắp tới đây, Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu – Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực sẽ tạo 

một cơ chế đầy tính cạnh tranh cho Việt Nam so với các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh 

vốn chưa có những thỏa thuận thương mại với EU một cách rõ ràng.

Thị trường Liên minh châu Âu là một nền tảng hoàn hảo cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 

lĩnh vực dệt may. Ngành dệt may tăng trưởng chậm nhưng đang dần đạt được tầm quan trọng ở các 

thị trường mới và mới nổi của các nước thế giới thứ ba. Việc sử dụng các phương pháp sáng tạo mới 

để sản xuất sợi dệt và nhiều sản phẩm dệt khác trong các lĩnh vực khác nhau như y học, khoa học, kiến 

trúc, hàng không, vận tải và ô tô đã mở ra một số con đường để các nhà đầu tư nước ngoài khai thác 

thị trường dệt và đáp ứng nhu cầu của thị trường.



2. Mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU và tương lai cho ngành dệt may

Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 10 năm 1990, và Việt Nam 

cuối cùng đã có cơ hội phát triển thành một đối tác lớn của EU tại khu vực Đông Nam Á. Sự hợp tác 

giữa hai bên kéo theo một loạt các hoạt động, bao gồm các vấn đề chính trị và thương mại, với sự nhấn 

mạnh về quản trị tốt, năng lượng, môi trường, thương mại và hợp tác phát triển. Với những hành động 

ban đầu của EU khi đưa ra các cuộc đàm phán thương mại với ASEAN, trong đó Việt Nam là một thành 

viên vào tháng 7 năm 2007. Đến tháng 6 năm 2012, Việt Nam và EU đã đạt được một thỏa thuận song 

phương (EVFTA), và chỉ mất 3 năm sau đó để kết thúc đàm phán. Hiệp định này chính thức được Ủy ban 

châu Âu thông qua vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, và theo kế hoạch, EVFTA sẽ được Nghị viện châu Âu 

thông qua vào đầu năm 2019. Sau khi hiệp định có hiệu lực, EVFTA được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích lớn 

cho kinh tế Việt Nam, góp phần đẩy mạnh dòng vốn đầu tư nước ngoài từ EU vào Việt Nam với dòng 

vốn chất lượng cao, các nhà đầu tư lớn và đặc biệt là hiện thực hoá các tiêu chuẩn thể chế kinh tế hiện 

đại của thế giới.

Đây cũng là lần đầu tiên EU mở cửa thị trường toàn diện cho một quốc gia đang phát triển ở châu Á, 

cũng là hiệp định thương mại tự do thứ 12 mà Việt Nam chính thức tham gia, đánh dấu Việt Nam có 

bước tiến thực sự trong tiến trình hội nhập thị trường các nước phát triển và kinh tế toàn cầu. Khi xét 

đến lịch sử giao thương thương mại, Việt Nam luôn là nước có nguồn hàng hóa xuất khẩu sang EU dồi 

dào, trong đó những sản phẩm chủ chốt là sản phẩm điện tử, điện thoại, giày dép, hàng dệt may, thủy 

hải sản…Khi EVFTA có hiệu lực, khả năng phát triển thương mại hàng hóa sẽ càng được thúc đẩy mạnh 

mẽ hơn rất nhiều. Việt Nam và EU sẽ phân giai đoạn để xóa bỏ đến 99.2% thuế quan hàng hóa, trong đó 

hàng hóa dệt may sẽ được xóa bỏ mức thuế suất xuống mức 0% từ mức thuế suất rất cao hiện tại là 7 - 

17% khi đáp ứng đầy đủ các quy định về nguyên tắc xuất xứ và các yêu cầu về kỹ thuật khác trong thỏa 

thuận này. Do đó, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng may mặc từ Việt Nam sang thị trường EU được 

dự đoán sẽ đạt 7 – 8% mỗi năm. EU là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ 

sau Hoa Kỳ, vì vậy khu vực này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường dệt may nước ta tăng trưởng mạnh mẽ 

từ năm 2019.
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3.  Yêu cầu về nguyên tắc xuất xứ khi EVFTA có hiệu lực

Khi EVFTA có hiệu lực, ngành dệt may Việt Nam chắc chắn sẽ được hưởng lợi rõ rệt. Tuy nhiên, các 

doanh nghiệp Việt Nam cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ để có thể có đầy đủ cơ sở vật chất và nguồn 

lực để đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt về xuất xứ của hàng hóa, cũng như các tiêu chuẩn về đóng 

gói và dán nhãn hàng hóa. 

 Quy tắc xuất xứ của EU được gọi là “Nguồn 

gốc xuất xứ kép”, đó là vải phải được sản xuất 

tại nước xuất khẩu và khâu cắt may cũng phải 

được thực hiện tại nước có hàng hóa dệt may 

xuất khẩu vào khu vực EU. Hai bên thống nhất 

tiêu chí xuất xứ cho sản phẩm dệt may là tiêu 

chí hai công đoạn, nghĩa là vải sử dụng để cắt 

may phải có xuất xứ từ Việt Nam hoặc EU. Tuy 

nhiên, hai bên cũng thống nhất một cơ chế linh 

hoạt là các nhà sản xuất của Việt Nam và EU có thể nhập khẩu nguyên liệu từ các nước mà cả Việt Nam 

và EU cùng ký kết Hiệp định thương mại tự do, kể cả hiện tại (ví dụ như Hàn Quốc) và trong tương lai (ví dụ 

như Nhật Bản cùng một số nước ASEAN đang đàm phán các hiệp định thương mại tự do với EU). Theo 

đó, những sản phẩm dệt may này vẫn được coi là đáp ứng quy tắc xuất xứ và do đó Việt Nam vẫn được 

hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi. Đây được gọi là quy chế “cộng dồn nguồn gốc xuất xứ”. Khi các doanh 

nghiệp Việt Nam muốn được hưởng lợi từ hiệp định thương mại này, doanh nghiệp phải sử dụng giấy tờ 

phù hợp để chứng minh xuất xứ, các đơn từ chứng nhận xuất xứ ghi chú bổ sung và thông báo cho bên 

nhập khẩu của EU. Đây được coi là một cơ chế mở và tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam khi nước ta 

đang nhập siêu sản phẩm vải các loại để phục vụ cho hoạt động sản xuất may mặc như thực tế hiện nay.
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4. Thách thức khi Việt Nam tham gia vào EVFTA

Các doanh nghiệp trong nước có thể vượt qua các rào cản thuế quan, nhưng khó có khả năng vượt qua 

rào cản kỹ thuật nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng vì EU nổi tiếng là một thị trường khó tính. Hiện nay, 

hầu hết nguyên liệu dệt từ ngành dệt may của Việt Nam không có xuất xứ từ các nước thành viên EU, 

vì vậy họ không thể tận dụng ưu đãi thuế quan ưu đãi. Thách thức lớn nhất đối với ngành dệt may trong 

nước trong thời gian tới là sự phát triển của vật liệu trong nước. Đây cũng là cơ hội để thu hút các nhà 

đầu tư nước ngoài tận dụng tối đa EVFTA. EU là một thị trường có mức thu nhập cao, cũng là thị trường 

có chính sách bảo vệ người tiêu dùng chặt chẽ với những rào cản về kỹ thuật cho sản phẩm nhập khẩu 

là rất lớn. Một số điểm cần chú ý trong quá trình thực thi EVFTA: Có tính rủi ro cao, dễ dẫn đến phát sinh 

tranh chấp thương mại mà Việt Nam cần chuẩn bị và giải quyết trước khi FTA này có hiệu lực, bao gồm:

Thứ nhất, khó khăn trong việc đảm bảo quy tắc xuất xứ của EVFTA: Hiệp định EVFTA hướng tới mức 

độ xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới 99,2% số dòng thuế. Tuy nhiên, để được hưởng mức ưu đãi này, hàng 

xuất khẩu sang EU cần thoả mãn quy tắc xuất xứ, đây có thể là một cản trở đối với hàng xuất khẩu Việt 

Nam bởi nguồn nguyên liệu cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam hiện nay chủ yếu được nhập 

khẩu từ Trung Quốc, quốc gia chưa ký hiệp định thương mại nào với EU. Tính đến hết quý III năm 2018, 

tỷ trọng nhập khẩu vải các loại từ Trung Quốc chiếm đến 55.31%, của Đài Loan chiếm đến 12.77%, và 

đây là những quốc gia chưa có hiệp định thương mại tự do toàn diện với liên minh châu Âu. Nếu không 

đảm bảo được quy tắc xuất xứ, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU chỉ được hưởng mức thuế đãi ngộ 

tối huệ quốc theo WTO chứ không phải là mức thuế suất 0% trong EVFTA.
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Một khó khăn nữa đó là việc tuân thủ những quy định về sở hữu trí tuệ, lao động và môi trường từ 

EVFTA.

- Đối với vấn đề về sở hữu trí tuệ, trong khi Việt Nam còn khá thờ ơ với vấn đề sở hữu trí tuệ, thì đây lại 

là yêu cầu đặt lên hàng đầu từ phía EU. Thậm chí, đòi hỏi về bảo hộ sở hữu trí tuệ của nhà đầu tư EU còn 

cao hơn đòi hỏi về quyền sở hữu trí tuệ trong WTO. Việt Nam cần đặc biệt chú ý tới những quy tắc về sở 

hữu trí tuệ trong EVFTA để có thể khai thác được lợi ích từ hiệp định này.

- Việc sử dụng lao động còn có nhiều bất cập. Dù có nhiều nỗ lực nhưng tại các doanh nghiệp Việt Nam 

vẫn tồn tại vướng mắc khi áp dụng các tiêu chuẩn lao động. Những vướng mắc phổ biến liên quan đến 

việc người lao động làm thêm quá số giờ quy định; quy định về nghỉ tuần, nghỉ lễ; môi trường làm việc, vệ 

sinh an toàn lao động; quyền tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, quyền được hỗ trợ của lao 

động nữ nơi làm việc và nuôi con nhỏ... Nếu không giải quyết, vấn đề này, có thể là một rào cản lớn đối 

với hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU.

- Vấn đề bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức. Đến nay, Việt Nam chưa có kinh nghiệm 

trong vấn đề thực hiện các nghĩa vụ về môi trường trong khuôn khổ các ràng buộc và điều chỉnh thương 

mại. Đồng thời, nguồn lực dành cho hoạt động bảo vệ môi trường còn hạn chế, ý thức và năng lực của 

cán bộ quản lý cũng như người dân chưa cao ảnh hưởng đến việc thực thi một cách nghiêm túc các 

nghĩa vụ liên quan đến môi trường. Thực trạng này đặt ra những thách thức không nhỏ cho Việt Nam do 

những yêu cầu từ phía EU đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong việc thực thi các trách nhiệm 

về bảo vệ môi trường.

Thứ ba, rào cản kỹ thuật đối với hàng hoá nhập khẩu từ phía EU rất chặt chẽ. Các nhà nhập khẩu của 

khu vực này đặt ra yêu cầu rất cao cho những sản phẩm, vừa phải đạt yêu cầu về quy tắc xuất xứ, vừa 

phải đảm bảo cách đóng gói, dán nhãn bao bì cũng phải được chuẩn bị kỹ càng. Nếu các hoạt động gia 

công, lắp ráp và đóng gói sản phẩm không đáp ứng được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ, vì vậy trong 

trường hợp doanh nghiệp vẫn khai báo và xuất khẩu sang EU, họ có thể bị phát hiện và bị phạt bởi Cơ 

quan quản lý châu Âu. 
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Thứ tư, các nhà nhập khẩu có xu hướng mua các sản phẩm được sản xuất trọn gói thay vì hàng hóa 

gia công, vì vậy hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước nguy cơ ở vị thế kém cạnh tranh 

so với các nước đối thủ. Các doanh nghiệp Việt Nam thường là các doanh nghiệp gia công sản phẩm 

hàng may mặc cao cấp xuất khẩu sang các thị trường lớn, vì vậy khó cạnh tranh với những nước như 

Bangladesh, Ấn Độ và Trung Quốc vốn đang sản xuất các loại quần áo bình dân, cơ bản với số lượng lớn 

và phục vụ nhiều tầng lớp hơn. 

5.  Cơ hội lớn cho cuộc cách mạng nâng chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam trong 

tương lai

Dệt may Việt Nam chủ yếu vẫn là ở giai đoạn cuối của chuỗi sản xuất, giá trị hàng dệt may không cao 

như các nước khác. Ngành dệt may vẫn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu, chủ yếu là từ Trung 

Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, (Điển hình là ngành vải hiện đang nhập khẩu tới 86% nguyên liệu cho 

sản xuất và xuất khẩu. Nếu tiếp tục nhập khẩu số lượng lớn vải các loại đến từ Trung Quốc như vậy, các 

doanh nghiệp chắc chắn sẽ khó có thể được nhận ưu đãi thuế suất 0% khi xuất khẩu vào thị trường EU. 

Không còn cách nào khác, để được hưởng lợi từ EVFTA, doanh nghiệp phải chọn 1 trong 2 cách: hoặc 

nhập khẩu chủ yếu từ Hàn Quốc, hoặc tự mình đáp ứng nhu cầu vải trong nước. Rõ ràng, việc tự mình 

đáp ứng nhu cầu vải các loại phục vụ cho may mặc nội địa trước mắt là điều không thể, do nước ta nhập 

siêu vải các loại lên đến hơn 8 tỷ USD tính đến hết quý III năm 2018. Tuy nhiên với lộ trình cắt giảm thuế 

trong vòng 7 năm của EVFTA, chúng ta hoàn toàn có thể tái cơ cấu hoạt động sản xuất, hỗ trợ các 

doanh nghiệp dệt vươn mình trở lại để tham gia vào chuỗi sản xuất có trị giá cao này.
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Tại Việt Nam, công đoạn cắt may hiện vẫn là công đoạn phát triển nhất của ngành; sản xuất nguyên 

phụ liệu, thiết kế mẫu mã và hệ thống phân phối lại kém phát triển, trong khi đây mới là khâu mang lại giá 

trị gia tăng cao nhất. Khi chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nổ ra, nhiều nhà đầu tư đã xem 

xét đến việc chuyển dịch chuỗi sản xuất hàng hóa, trong đó có hàng dệt may về thị trường Việt Nam. 

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài sẽ có mong muốn nguồn nhân lực tại Việt Nam có thể đáp ứng được 

yêu cầu của nhiều công đoạn sản xuất hơn là chỉ cắt may và hoàn thiện sản phẩm như khả năng hiện tại. 

Theo số liệu của Statistics, tính đến hết năm 2017, nước ta đã thu hút 2,079 dự án đầu tư vào lĩnh vực 

dệt may – may mặc với tổng trị giá đầu tư lên đến 15.75 tỷ USD, tăng trưởng hằng năm đạt 10%. Những 

nhà đầu tư này cũng đến từ rất nhiều nước, chủ yếu là Đài Loan, Hong Kong, Hàn Quốc và cũng là những 

nước mà Việt Nam nhập khẩu số lượng lớn vải các loại để phục vụ hoạt động sản xuất hàng may mặc.     

     Như vậy, nếu Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước gia tăng hoạt 

động dệt may, sản xuất vải các loại phục vụ cho nhu cầu may mặc lớn như vậy, ngành dệt may – may mặc 

của Việt Nam sẽ nâng tầm giá trị, mở rộng quy mô sản xuất và đáp ứng được các yêu cầu theo EVFTA. 

Ngoài ra, Chính phủ cũng cần tạo điều kiện và tạo nhiều ưu đãi cho những nhà đầu tư nước ngoài trong 

ngành công nghiệp này. Tiềm năng từ những nhà đầu tư này rất lớn, khi họ có thể tự mình phát triển 

hoạt động sản xuất vải ngay tại lãnh thổ Việt Nam thay vì nhập khẩu vải từ nước họ thông qua những 

tiến bộ khoa học từ những nước có nền sản xuất đạt giá trị lợi nhuận cao. Ngoài ra, Chính phủ cũng cần 

quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, tao hệ sinh thái thân thiện sẽ giúp không chỉ nâng cao tầm 

nhận thức của người dân, người lao động về các vấn đề xã hội mà còn giúp những nhà đầu tư yên tâm 

hơn khi đầu tư vào thị trường Việt Nam do họ cũng phải đảm bảo các yêu cầu về đầu tư tại nước sở tại.  
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Hàn Quốc cũng là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của 
ngành dệt may Việt Nam. Dự báo, doanh thu xuất khẩu mặt hàng này 
sang thị trường Hàn Quốc trong 6 tháng cuối năm 2018 sẽ tăng mạnh, 
đạt 1,9 tỷ USD, đưa kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 3,2 tỷ USD, tăng 
22% so với năm 2017.

																																						THỊ	TRƯỜNG	DỆT	MAY	CHÂU	ÂU	VÀ	KỲ	VỌNG	TỪ	HIỆP	ĐỊNH	EVFTA

 Những kết luận:

 Việt Nam hoàn toàn có khả năng tận dụng các mối quan hệ thương mại sẵn có để phát huy tối đa khả 

năng cung ứng hàng dệt may và may mặc ra thị trường quốc tế. Một hướng đi được cho là khả thi hơn 

đó là tận dụng nguồn năng lực nội khối ASEAN. Theo EVFTA, quy tắc cộng gộp được áp dụng cho phép 

Việt Nam được nhập khẩu vải từ các nước có quan hệ thương mại với EU hoặc từ các nước ASEAN. 

Theo đó, Việt Nam mạnh về may mặc, Thái Lan có lợi thế dệt nhuộm, có thể liên kết thành chuỗi sản 

xuất để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh trong khối. Điều này không chỉ giúp phát huy lợi thế của mỗi quốc 

gia, mà còn tạo mắt xích đủ mạnh để có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là giải pháp 

tốt cho dệt may Việt Nam tận dụng được lợi thế khi Thái Lan hoàn tất hiệp định thương mại tự do với 

EU đã được đưa ra đàm phán từ năm 2013. Hơn thế nữa, từ EVFTA, Việt Nam sẽ cần phải phát huy tối 

đa những ưu đãi và khả năng kết nối với Hàn Quốc và hiệp định thương mại với nước này (VKFTA). Quy 

tắc xuất xứ cộng gộp giúp các nhà sản xuất trong nước khai thác ngay nguyên phụ liệu từ thị trường Hàn 

Quốc cho sản xuất và hưởng ưu đãi thuế quan. Như vậy, tăng cường nhập khẩu vải từ Hàn Quốc thay 

vì Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong sẽ giúp doanh nghiệp trong nước tháo gỡ ngay rào cản về nguồn 

gốc xuất xứ quy định trong EVFTA. Tuy nhiên về lâu dài, để bảo đảm cho dệt may Việt Nam được hưởng 

ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do khác, không bị phụ thuộc vào các thị trường khác thì chính Việt 

Nam phải tự phát triển được hoạt động sản xuất nguyên phụ liệu trong nước. Điều này không chỉ đòi hỏi 

cao cả về công nghệ kỹ thuật và nhân lực mà vốn đầu tư cũng là một vấn đề lớn. Do đó, cần có sự phối 

hợp giữa các chính sách của Nhà nước, các doanh nghiệp trong ngành, cũng như thu hút đầu tư nước 

ngoài để tăng khả năng thúc đẩy sản xuất vải nguyên liệu cho xuất khẩu và phục vụ ngành may mặc nội 

địa.
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Những cơ hội đối với quan hệ song phương Việt - Pháp

Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 5 của Việt Nam. Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn 

đạt giá trị thặng dư cao đối với trị giá hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Pháp và liên tục tăng trong 

vòng 5 năm trở lại đây. Tính đến hết năm 2017, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 4.62 tỷ 

USD (cao nhất trong 5 năm trở lại đây). Riêng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp năm 2017 

đạt 3.35 tỷ USD, tăng 11.78% so với năm 2016, kim ngạch nhập khẩu năm 2017 đạt 1,27 tỷ USD tăng 

11.11%. Trong năm 2017, Pháp đứng thứ 3 trong các nước châu Âu và đứng thứ 16 trong số 114 quốc gia 

và lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 2,8 tỷ USD. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam 

đã đầu tư sang Pháp 9 dự án với tổng vốn hơn 3 triệu USD.

   Tính đến hết quý III năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp đạt 2.793 tỷ USD, chiếm 

10.3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU. Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang 

Pháp tương đối đa dạng, phong phú, trong đó hàng dệt may là một trong những mặt hàng xuất khẩu 

nhiều nhất, chỉ đứng sau mặt hàng điện thoại và linh kiện điện tử, chiếm 16% tổng trị giá xuất khẩu.
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Châu Âu cảnh báo về việc trừng phạt Myanmar thông qua cắt giảm các ưu đãi thương mại trong lĩnh 

vực dệt may và may mặc

Những công ty đa quốc gia và các tổ chức nhân quyền đang cảnh báo EU về việc đình chỉ áp dụng các 

ưu đãi thương mại của liên minh này cho Myanmar, sau khi đã áp dụng hành động này đối với Campuchia, 

điều mà họ cho rằng sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người lao động, đặc biệt là những người phụ nữ tại 

một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á này. 

Căng thẳng chính trị giữa châu Âu và Campuchia, Myanmar liên quan đến quân sự và vũ trang đã khiến 

cho 2 quốc gia này gặp nhiều khó khăn trong việc xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU, đặc biệt là hàng 

hóa dệt may – may mặc là những mặt hàng chủ lực của nền sản xuất 2 nước này. Trị giá xuất khẩu của 

Myanmar vào EU trong năm 2017 đạt 1.56 tỷ EUR (1.81 tỷ USD), gấp 10 lần so với năm 2013 sau khi EU 

đưa ra chỉ thị cho nước này về việc “có thể làm mọi thứ ngoại trừ vũ khí” (Everything But Arms – EBA). 

Đó là việc Myanmar có thể được xuất khẩu vào thị trường liên minh này mà không phải chịu bất kỳ mức 

thuế quan nào đối với tất cả các mặt hàng ngoại trừ vũ khí. Điều này đã giúp Myanmar có cơ hội phát 

triển ngành sản xuất hàng dệt may và may mặc rất lớn, góp phần không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế, 

tạo nguồn việc làm lớn cho quốc gia này. Giá trị xuất khẩu hàng may mặc của Myanmar tăng trưởng với 

tốc độ rất nhanh và hiện tại là nguồn xuất khẩu lớn thứ 2, chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 

40% trong ba quý đầu năm 2018 so với cùng kỳ. EU cũng là một đối tác quan trọng của Campuchia, nhất 

là đối với ngành may mặc và giày dép của nước này. Hơn 46% tổng lượng xuất khẩu hàng may mặc và 

giày dép của Campuchia là sang EU. Theo số liệu thống kê chính thức của EU, kim ngạch xuất khẩu của 

Campuchia sang khối này đạt 5,77 tỷ USD trong năm 2017. EU là khu vực tạo nhiều điều kiện nhất cho 2 

quốc gia kém phát triển này.
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Tuy nhiên, EU đang cân nhắc áp đặt lại thuế nhập khẩu từ Myanmar trong nhiều tháng qua sau khi nước 

này đã trục xuất 700,000 người Rohingya - người dân tộc thiểu số trong năm qua. Brussels đã đưa ra 

những cảnh báo về việc thực hiện tuần tự các bước cắt giảm ưu đãi để không làm tổn thương sâu sắc 

đến nền kinh tế và người dân tại nước này. Từ sau năm 2013, khi EU loại bỏ hầu hết thuế xuất khẩu từ 

Myanmar để thúc đẩy các nền kinh tế kém phát triển, quốc gia này tận dụng được lợi thế nhân công giá 

rẻ hơn Trung Quốc và những quốc gia xuất khẩu lớn khác để tăng năng suất sản xuất và xuất khẩu hàng 

hóa vào thị trường lớn thứ 2 thế giới. Châu Âu nhanh chóng vượt qua Nhật Bản là thị trường xuất khẩu 

hàng may mặc lớn nhất của Myanmar, và đã nhập khẩu đến 47% hàng may mặc được sản xuất tại nước 

này trong năm 2017 theo báo cáo Hiệp hội các nhà sản xuất hàng may mặc Myanmar. Ngành may mặc 

tăng trưởng hai con số kể từ năm 2013 và hiện nay tạo nguồn việc làm cho khoảng 550,000 công nhân. 

Hơn nữa, Myanmar đã nổi lên như một trung tâm sản xuất và gia công cho các thương hiệu châu Âu như 

H&M Hennes & Mauritz AB và Adidas AG, trong đó nhãn hàng thời trang H&M có tới 30 nhà máy sản 

xuất tại Myanmar. Thương mại giữa EU và Myanmar năm 2018 đã đạt 2.09 tỷ EUR (2.41 tỷ USD), hàng 

may mặc chiếm 72% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, trị giá 1.5 tỷ EUR. Mức thu nhập của người lao 

động tại quốc gia này đã tăng lên đáng kể.

Như vậy, việc loại bỏ các ưu đãi thương mại sẽ 

làm thiệt hại nặng nề ngành công nghiệp của 

Myanmar. Theo dự báo, nếu điều này xảy ra, 

khoảng 300,000 người lao động sẽ mất việc 

làm. Những nhà đầu tư có thể sẽ chuyển dịch 

chuỗi sản xuất tại quốc gia này sang các quốc gia 

khác để hưởng ưu đãi thuế quan đối với EU, như 

Bangladesh hay Việt Nam. Quốc gia này có thời 

gian là 6 tháng để xem xét lại các chế độ và chính sách về quyền con người cũng như các chính sách về 

vũ trang để đảm bảo các yêu cầu của EU, nếu quốc gia này không hợp tác, EU sẽ bắt đầu các biện pháp 

áp đặt lại thuế quan theo giai đoạn cho Myanmar trong thời gian tới, như những biện pháp tạm thời đã 

được áp dụng cho Campuchia từ tháng 10 vừa qua.
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