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Đặt vấn đề
Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh 

châu Âu (EVFTA) chính thức được ký kết và có hiệu lực từ tháng 
6/2020 với 17 chương, 2 Nghị định thư và một số biên bản ghi 
nhớ kèm theo. Hiệp định có các nội dung chính như thương mại 
hàng hóa, quy tắc ứng xử, quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi 
thương mại, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm, các rào cản 
kỹ thuật trong thương mại, thương mại dịch vụ, đầu tư, phòng vệ 
thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm chính 
phủ, sở hữu trí tuệ, thương mại và phát triển bền vững, hợp tác và 
xây dựng năng lực, các vấn đề pháp lý - thể chế. 

Theo Tổng cục Thống kê (2020), trong quan hệ thương mại 
giữa Việt Nam và EU giai đoạn 2015-2020, Việt Nam luôn là nước 
xuất siêu, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân đạt gần 
50 tỷ USD. Trong đó năm 2020, mặc dù chịu tác động của đại dịch 
Covid-19 nhưng giá trị xuất khẩu vẫn đạt 34,8 tỷ USD, nhập khẩu 
đạt 14,5 tỷ USD, tổng kim ngạch đạt 49,3 tỷ USD. Ngay sau khi 
Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu từ Việt Nam 
đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% tổng kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào khu vực này; tỷ lệ trên sẽ đạt 
99,2 và 99,7% sau 7 năm Hiệp định có hiệu lực. Với hàng hóa EU 
xuất khẩu vào Việt Nam, 48,5% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ ngay 
lập tức, sau đó tăng lên 91,8% sau 7 năm; tương ứng 64,5 và 91,8% 
tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong các ngành chịu tác động từ Hiệp định EVFTA thì ngành 
dệt may Việt Nam được cho là một ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp, 
với nhiều cơ hội và cả thách thức. 

Thứ nhất, đó là cơ hội mở rộng, đa dạng hoá thị trường, hạn 
chế phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường. Với kim ngạch xuất 
khẩu dệt may của Việt Nam vào EU như hiện nay cùng với những 
ưu đãi mới mà EVFTA mang lại, theo Tập đoàn Dệt may Việt 
Nam (2020), với mỗi 1% thuế suất nhập khẩu được giảm đi, sẽ 
làm cho doanh thu xuất khẩu tăng 2%; vì thế, cơ hội tăng thêm từ 
xuất nhập khẩu vào khu vực này sẽ tăng 342 triệu USD (2021), 527 
triệu USD (2022), 711 triệu USD (2023), 876 triệu USD (2024), 
và tăng 1,041 tỷ USD vào năm 2025. Như vậy, rõ ràng ngành dệt 
may Việt Nam sẽ có cơ hội cạnh tranh so với các quốc gia đang 
có thị phần lớn xuất khẩu vào EU như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Bangladesh, Ấn Độ… 

Thứ hai, EVFTA mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp Việt 
Nam tăng cường vị thế trên thị trường thế giới. Đối với lĩnh vực 
dệt may, 100% các mặt hàng dệt may của nước ta khi xuất khẩu 
vào EU sẽ được áp mức thuế 0% sau tối đa 7 năm, tính từ khi Hiệp 
định có hiệu lực (xóa bỏ thuế quan với 77,3% kim ngạch xuất khẩu 
sau 5 năm và phần còn lại sau 7 năm). Chính vì thế, so với các quốc 
gia có cạnh tranh dệt may với Việt Nam như Bangladesh, Pakistan, 
Việt Nam sẽ được cùng lợi thế với mức thuế suất tương đồng nhau; 
đồng thời, so với Campuchia, Việt Nam sẽ có lợi thế hơn khá 
nhiều. Các sản phẩm hàng hoá của Việt Nam sẽ tăng khả năng cạnh 
tranh, chiếm được vị thế và khẳng định chỗ đứng trên toàn cầu. 

Tuy nhiên, EVFTA cũng đặt ngành dệt may Việt Nam trước 
không ít thách thức, đặc biệt là quy định quy tắc xuất xứ “từ vải trở 
đi” của Hiệp định. Theo đó, để được hưởng thuế suất nhập khẩu 
theo quy định, sản phẩm vải của Việt Nam cần phải được dệt tại 
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Việt Nam hoặc EU và được cắt may tại Việt Nam. Hơn nữa, để 
hàng hóa của Việt Nam được nhập khẩu vào EU, bên cạnh quy 
định về nguồn gốc xuất xứ, còn có rất nhiều rào cản khác như chất 
lượng hàng hoá, các vấn đề pháp lý, thể chế, sở hữu trí tuệ… Hiệp 
định EVFTA gồm những quy định, quy tắc chặt chẽ về thủ tục 
đầu tư, hải quan, thuận lợi hoá thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật... 
đòi hỏi các doanh nghiệp cần nắm rõ và áp dụng linh hoạt. Như 
vậy, trong bối cảnh Hiệp định mới các doanh nghiệp cần phải điều 
chỉnh, thay đổi cách thức sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng 
lực cạnh tranh để đáp ứng được các yêu cầu từ thị trường này.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, năm 2019 đơn đặt hàng 
từ các thị trường quốc tế giảm, chỉ bằng 80% so với năm 2018. Do 
sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các quốc gia khác trên thế giới, 
trong đó có cả những quốc gia mới nổi ở khu vực châu Phi, các 
doanh nghiệp trong ngành đã gặp không ít khó khăn. Năm 2020 là 
năm đặc biệt khó khăn của ngành dệt may Việt Nam, đây là một 

trong những ngành hàng chịu thiệt hai trực tiếp lớn nhất trong đại 
dịch Covid-19 (Phạm và Trần, 2021) [1]. Tình trạng hoãn, huỷ 
hay giãn đơn hàng liên tục xảy ra. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt 
và may mặc 11 tháng ước đạt 26,73 tỷ USD, giảm 10,5% so với 
cùng kỳ (theo số liệu của Bộ Công thương). Kim ngạch xuất khẩu 
của ngành dệt may giảm mạnh năm 2020 sau 25 năm tăng trưởng 
liên tục. 

Nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả 
hoạt động của các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã sử dụng số liệu lấy từ báo 
cáo tài chính của 37 doanh nghiệp dệt may niêm yết trên hai sàn 
giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, giai đoạn 2016-
2019; báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành dệt may được 
thu thập từ website của các doanh nghiệp. Các dữ liệu khác được thu 
thập từ các nguồn dữ liệu uy tín như WB, IMF... Phương pháp hồi 
quy gộp Pooled OLS, mô hình tác động ngẫu nhiên REM, mô hình 
tác động cố định FEM và phương pháp ước lượng bình phương nhỏ 
nhất GLS được sử dụng nhằm đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố 
đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. 

Dựa theo cơ sở lý thuyết về những nhân tố ảnh hưởng đến 
khả năng sinh lời của doanh nghiệp, cùng với mô hình hồi quy 
và kết quả của một số nghiên cứu trước đây như nghiên cứu của 
Dong và Sutay (2010) [2], Biger và Mathur (2010) [3], Lazaridis 
và Tryfonidis (2006) [4], Sivathaasan và cs (2013) [5]..., bài viết 
đưa ra giả thuyết cũng như mô hình nghiên cứu nhằm tìm ra các 
nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp dệt 
may Việt Nam. Mô hình hồi quy có dạng như sau:

ROAit = β1 + β2(SIZE)it + β3(LQD)it + β4(GDP)it + β5(GR)it + 
β6(ITO)it + β7(DER)it + eit

Trong đó: β1 là hằng số của mô hình; β2…β7 là hệ số hồi quy; e là 
phần dư của phương trình hồi quy; i là doanh nghiệp nghiên cứu; 
t là năm nghiên cứu.

Biến phụ thuộc: ROAit - Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản của 
doanh nghiệp i trong năm t. Các biến độc lập bao gồm: SIZEit - 
Quy mô của doanh nghiệp i trong năm t; LQDit - Tính thanh khoản 
của doanh nghiệp i trong năm t; GDPit - Tốc độ tăng trưởng tổng 
sản phẩm quốc nội trong năm t; GRit - Tốc độ tăng trưởng doanh 
thu của doanh nghiệp i trong năm t; ITOit - Hệ số vòng quay hàng 
tồn kho của doanh nghiệp i trong năm t; DERit - Hệ số nợ trên 
vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp i trong năm t. Một số giả thuyết 
nghiên cứu được đưa ra để kiểm định như sau:

Giả thuyết H1 - Quy mô doanh nghiệp (SIZE) có mối quan hệ 
cùng chiều với khả năng sinh lời của các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có quy mô càng lớn thì khả năng thương lượng 
với nhà cung cấp càng tốt (Bolek và Wiliński, 2012) [6], vì vậy 
doanh nghiệp thường chịu chi phí phát hành nợ và vốn cổ phần 
thấp hơn các doanh nghiệp nhỏ (Michaelas và cs, 1999) [7], dẫn 
đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp tốt hơn.

Giả thuyết H2 - Tính thanh khoản (LQD) có mối quan hệ cùng 
chiều với khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Nếu tỷ số này cao thể hiện khả năng thanh toán cao hơn so với 
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nghĩa vụ phải thanh toán. Từ đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận được 
với nhiều nguồn vốn vay, giảm sức ép từ chủ nợ, tạo tiền đề để tiếp 
tục mở rộng quy mô sản xuất và phát triển (Khidmat và cs, 2014) [8].

Giả thuyết H3 - Tốc độ tăng trưởng GDP có mối quan hệ cùng 
chiều với khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

GDP đại diện cho tổng cầu của nền kinh tế nên khi GDP tăng 
cho thấy tín hiệu tốt từ nền kinh tế, thúc đẩy các doanh nghiệp mở 
rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng và tạo ra nhiều lợi 
nhuận hơn (Ataullah và cs, 2014) [9].

Giả thuyết H4 - Tốc độ tăng trưởng doanh thu (GR) có mối quan 
hệ cùng chiều với khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu cao, phản ánh doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh tốt, làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp (Bolek và 
Wiliński, 2012) [6], dẫn đến khả năng sinh lời tăng lên.

Giả thuyết H5 - Hệ số vòng quay hàng tồn kho (ITO) có mối 
quan hệ cùng chiều với khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

ITO càng lớn thì càng có lợi cho doanh nghiệp, điều này chứng 
tỏ doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho tốt, công tác dự báo chính 
xác nên hàng không bị ứ đọng nhiều, giảm chi phí lưu kho và bảo 
quản, dẫn đến khả năng sinh lời cao hơn (Napompech, 2012) [10].

Giả thuyết H6 - Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (DER) có mối 
quan hệ ngược chiều với khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Tỷ số này cao phản ánh doanh nghiệp đi vay mượn nhiều hơn 
số vốn hiện có, doanh nghiệp có thể gặp rủi ro trong việc trả nợ và 
rủi ro biến động lãi suất ngân hàng, làm giảm khả năng sinh lời của 
doanh nghiệp (Bolek và Wiliński, 2012) [6]; tỷ số này cũng được sử 
dụng trong nghiên cứu của Sivathaasan và cs (2013) [5].

Kết quả nghiên cứu

Kết quả thống kê mô tả đối với các biến có trong mô hình 
nghiên cứu được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1. Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu.

ROA SIZE LQD ITO GR GDP DER

Average 0,04567 5,6473 1,8309 4,5671 0,5615 0,0678 2,0690

Median 0,04570 5,7226 1,2342 4,57 0,5612 0,0690 1,6555

Max 0,06470 7,3403 9,1434 6,47 0,6813 0,0710 54,1656

Min 0,03110 3,3365 0,1321 3,11 0,3908 0,0620 -32,9286

Std. Deviation 0,00697 0,6934 1,7378 0,6973 0,1777 0,0040 5,4502

Nguồn: kết quả thống kê mô tả từ phần mềm STATA.

Có thể thấy, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản trung bình của 
các doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong giai đoạn từ 2016 đến 
2019 là xấp xỉ 4,6%. Tỷ suất này nhìn chung là thấp đối với các 
doanh nghiệp dệt may trong giai đoạn này do ảnh hưởng của cuộc 
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Sự biến động của ROA không 
quá lớn (0,00697) cho thấy có những doanh nghiệp trong ngành có 
sự tương đồng về chiến lược sản xuất kinh doanh. 

Tương quan giữa các biến phụ thuộc và biến độc lập trong mô 
hình được thể hiện trong bảng 2. 

Bảng 2. Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình nghiên cứu.

ROA GDP DER GR ITO LQD SIZE

ROA 1

GDP 0,0705 1

DER -0,0223 -0,1293 1

GR 0,4010 0,0030 0,0165 1

ITO -0,1215 0,0184 0,1134 0,1330 1

LQD 0,1296 0,0182 -0,1231 -0,0027 -0,3704 1

SIZE 0,3842 0,0140 0,1002 0,2590 0,7262 -0,1589 1

Nguồn: kết quả thống kê mô tả từ phần mềm STATA.

Xem xét hệ số tương quan giữa tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài 
sản với các biến giải thích trong mô hình ta thấy, biến tốc độ tăng 
trưởng GDP, tốc độ tăng trưởng doanh thu, tính thanh khoản và quy 
mô doanh nghiệp có quan hệ cùng chiều với tỷ suất lợi nhuận trên 
tổng tài sản của doanh nghiệp. Trong đó, biến quy mô doanh nghiệp 
và tốc độ tăng trưởng doanh thu có mối quan hệ khá mạnh với tỷ 
suất lợi nhuận trên tổng tài sản với hệ số tương quan lớn, còn tác 
động của tốc độ tăng trưởng GDP tới ROA thì khá nhỏ. Các biến hệ 
số vòng quay hàng tồn kho, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu có hệ số 
tương quan âm so với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, thể hiện sự 
biến động ngược chiều.

Nhìn vào ma trận hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình 
nghiên cứu có thể thấy giữa các cặp biến độc lập có mối tương quan 
rất thấp, giá trị tuyệt đối hệ số tương quan giữa các cặp biến đều 
thấp hơn 0,8. Do đó, hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến trong 
mô hình được đánh giá là không nghiêm trọng. 

Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến cho thấy tất cả các hệ số phóng 
đại phương sai VIF (variance inflation factor) đều nhỏ hơn 5, vì vậy 
có thể kết luận không có hiện tượng đa cộng tuyến.

Kết quả phân tích hồi quy
Khi thực hiện hồi quy mô hình với các phương pháp bình 

phương tối thiểu gộp Pool OLS, mô hình các tác động cố định 
FEM, và mô hình các tác động ngẫu nhiên REM, kết quả được tổng 
hợp trong bảng 3.

Bảng 3. Tổng hợp kết quả ước lượng với các phương pháp OLS, FEM và REM.

Biến
Pool OLS FEM REM

Co.efficient P value Co.efficient P value Co.efficient P value

SIZE 0,078 0,030 -0,328 0,006 0,078 0,030

LQD 0,007 0,432 0,001 0,930 0,007 0,432

GR 0,193 0,000 0,126 0,007 0,193 0,000

DER 0,000 0,959 0,000 0,981 0,000 0,959

ITO -0,033 0,394 0,466 0,133 -0,033 0,394

GDP 2,877 0,188 2,238 0,343 2,877 0,188

_cons -0,560 0,015 -0,389 0,712 -0,465 0,024

R-squared 0,304 0,195 0,159

Prob> F 0,000 0,000 0,000

Nguồn: tính toán của nhóm tác giả.
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Kết quả mô hình tác động ngẫu nhiên REM cho thấy, quy mô 
doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng doanh thu có ảnh hưởng đến 
khả năng sinh lời của doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam. Cả 
hai biến quy mô doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng doanh thu đều 
có ảnh hưởng tích cực nhưng không lớn đến khả năng sinh lời của 
doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Các biến còn lại có p-value >0,1 
nên không có ý nghĩa thống kê.

Kết quả mô hình tác động cố định FEM cho thấy quy mô doanh 
nghiệp và tốc độ tăng trưởng doanh thu có ảnh hưởng đến khả năng 
sinh lời của doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam. Trong đó biến 
quy mô doanh nghiệp có ảnh hưởng tiêu cực, còn biến tốc độ tăng 
trưởng doanh thu có tác động tích cực đến khả năng sinh lời của 
doanh nghiệp. Các biến còn lại có p-value >0,1 nên không có ý 
nghĩa thống kê.

Kiểm định Hausman nhằm mục đích kiểm tra sự phù hợp giữa 
mô hình tác động cố định FEM và mô hình tác động ngẫu nhiên 
cho kết quả Prob=0,0304<0,05 nên mô hình tác động cố định FEM 
là phù hợp hơn để giải thích kết quả. Mô hình tác động cố định giải 
thích tốt hơn ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng sinh lời của 
doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Tuy nhiên khi kiểm tra các khuyết tật của mô hình, gồm hiện 
tượng phương sai sai số thay đổi và hiện tượng tự tương quan thông 
qua kiểm định Modified Wald test và kiểm định Wooldridge test, 
kết quả cho thấy phương pháp FEM có hiện tượng phương sai sai 
số thay đổi và tự tương quan. Phương pháp ước lượng bình phương 
nhỏ nhất GLS đã được nhóm tác giả sử dụng để khắc phục các hiện 
tượng trên. Bảng 4 trình bày kết quả hồi quy mối quan hệ giữa khả 
năng sinh lời của doanh nghiệp dệt may Việt Nam và các biến giải 
thích theo phương pháp ước lượng GLS khắc phục hiện tượng tự 
tương quan và phương sai sai số thay đổi.

Bảng 4. Kết quả hồi quy theo phương pháp GLS.

Biến Co.efficient

GDP 15,7214

DER -0,2055**

GR 0,0416*

ITO -0,0391***

LQD 0,0147*

SIZE -0,0966

_cons -0,5417**

Prob> chi2 0,0000

Ghi chú: *, **, *** tương ứng với mức ý nghĩa thống kê 10%, 5% và 1%.
Nguồn: tính toán của nhóm tác giả.

Kết quả hồi quy theo phương pháp GLS cho thấy: biến tốc độ 
tăng trưởng GDP có tương quan cùng chiều, biến quy mô doanh 
nghiệp có quan hệ ngược chiều với khả năng sinh lời của doanh 
nghiệp, nhưng hai biến này lại không có ý nghĩa thống kê. Biến hệ 
số nợ trên vốn chủ sở hữu và hệ số vòng quay hàng tồn kho có hệ 
số beta âm, cho thấy mối quan hệ ngược chiều với khả năng sinh lời 
của doanh nghiệp, trong đó hệ số beta của biến DER bằng -0,2055 
cho thấy tác động không nhỏ đến khả năng sinh lời của doanh 

nghiệp. DER có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, còn ITO ở mức 1%.

Các biến GR, LQD có hệ số beta dương. Điều này cho thấy 
mối quan hệ cùng chiều giữa khả năng sinh lời của doanh nghiệp 
dệt may Việt Nam với tốc độ tăng trưởng doanh thu và tính thanh 
khoản, trùng với giả thuyết nghiên cứu đưa ra cũng như kết quả 
nghiên cứu của Bolek và Wiliński (2012) [6], Khidmat và cs (2014) 
[8]. Cả hai biến GR và LQD có ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Tuy 
nhiên hai biến này có hệ số beta không quá lớn (hệ số beta lần lượt 
là: 0,0416 và 0,0147) phản ánh tác động tương đối nhỏ đến khả 
năng sinh lời của doanh nghiệp.

Thảo luận 

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu là dữ liệu bảng cân 
bằng, bao gồm 37 doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam được 
niêm yết, trong khoảng thời gian 4 năm từ năm 2016 đến 2019, 
phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất GLS được sử dụng. 
Kết quả ước lượng mô hình cho thấy: tốc độ tăng trưởng tổng sản 
phẩm quốc nội không có tác động đến khả năng sinh lời của doanh 
nghiệp dệt may Việt Nam. 

Tốc độ tăng trưởng doanh thu có mối quan hệ cùng chiều với 
khả năng sinh lời của doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Kết quả này 
phù hợp với giả thuyết nghiên cứu đưa ra. Để có thể hoạt động tốt, 
doanh nghiệp cần phải tăng doanh thu. Tốc độ tăng trưởng doanh 
thu càng cao thì càng làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp, dẫn đến 
khả năng sinh lời tăng lên. 

Hệ số vòng quay hàng tồn kho có mối quan hệ ngược chiều với 
khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Điều này có thể do lượng hàng 
dự trữ trong kho của các doanh nghiệp trong giai đoạn này không 
nhiều, tuy nhiên nhu cầu của thị trường tăng mạnh khiến doanh 
nghiệp bị thiếu hụt hàng tồn kho, mất khách hàng hoặc bị đối thủ 
cạnh tranh giành thị phần, dẫn đến làm giảm khả năng sinh lời của 
doanh nghiệp. Hơn nữa, dự trữ nguyên liệu đầu vào cho các khâu 
sản xuất không đủ có thể khiến dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ.

Tính thanh khoản có quan hệ cùng chiều với khả năng sinh lời 
của doanh nghiệp. Kết quả này phù hợp với giả thuyết nghiên cứu 
đưa ra và phù hợp với kết quả của nhiều nghiên cứu trước đây. 
Tỷ số này cao thể hiện khả năng thanh toán cao hơn so với nghĩa 
vụ phải thanh toán. Từ đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận được với 
nhiều nguồn vốn vay, giảm sức ép từ chủ nợ, tạo tiền đề để tiếp tục 
mở rộng quy mô sản xuất và phát triển.

Trong khi quy mô doanh nghiệp không có tác động đến khả 
năng sinh lời của doanh nghiệp dệt may Việt Nam, hệ số nợ trên 
vốn chủ sở hữu có quan hệ ngược chiều. Điều này cũng phù hợp 
với giả thuyết nghiên cứu. Tỷ số này càng cao, phản ánh doanh 
nghiệp đi vay mượn so với số vốn hiện có càng lớn, doanh nghiệp 
có thể gặp rủi ro trong việc trả nợ, làm suy giảm khả năng sinh lời.

Nắm bắt được các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động 
của các doanh nghiệp dệt may sẽ giúp đề xuất các giải pháp phù 
hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này 
trong bối cảnh Hiệp định EVFTA.
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Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 
ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định EVFTA

Trong định hướng phát triển ngành dệt may tầm nhìn đến 2030 
của Bộ Công Thương, quan điểm của Việt Nam là phát triển ngành 
dệt may trở thành “một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, 
hướng về xuất khẩu và có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
trong nước ngày càng cao; tạo nhiều việc làm cho xã hội” và mục 
tiêu đến hết năm 2030, toàn ngành dệt may đạt 85-90 tỷ USD, 
trong đó có khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu là đóng góp 
của các nhãn hiệu Việt Nam, ngành dệt may chiếm tỷ trọng 49%, 
ngành may mặc chiếm 51% trong toàn bộ cơ cấu ngành dệt may. 
Quy hoạch định hướng phát triển các sản phẩm bao gồm tăng 
cường cho ngành may xuất khẩu để tận dụng cơ hội thị trường, 
xây dựng chương trình sản xuất vải phục vụ xuất khẩu, phát triển 
các sản phẩm dệt kỹ thuật, sản phẩm dệt phục vụ y tế, phát triển 
nguồn nguyên liệu xơ bông, các loại cây có xơ sợi, xơ sợi nhân tạo 
và phụ liệu. 

Để nâng cao khả năng sinh lời của các doanh nghiệp dệt may 
Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, cần tăng cường phát huy những 
nhân tố có ảnh hưởng tích cực và hạn chế tác động của những nhân 
tố có ảnh hưởng tiêu cực tới doanh nghiệp, đồng thời phải tận dụng 
được những lợi ích quá trình hội nhập quốc tế đem lại, hạn chế bớt 
rủi ro. Dựa trên kết quả nghiên cứu ở trên, bài viết đề xuất một số 
giải pháp đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong thời 
gian tới như sau:

Thứ nhất, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, quản lý hàng 
tồn kho và quản lý doanh nghiệp: công nghệ 4.0 cùng với sự ra 
đời của nhiều phần mềm ứng dụng giúp các doanh nghiệp dễ dàng 
hơn trong việc quản lý hàng tồn kho và quản lý các khoản phải thu 
và chi. Các sản phẩm của doanh nghiệp dệt may đa dạng về kiểu 
dáng, mẫu mã, kích cỡ, do vậy doanh nghiệp có thể sử dụng máy 
quét mã vạch để thực hiện nhập - xuất - kiểm kê vật tư/hàng hóa, 
sử dụng phần mềm quản lý kho để theo dõi, cảnh báo tồn kho tối 
đa, tối thiểu, quản lý vật tư/hàng hóa theo vị trí trong kho. 

Thứ hai, nâng cao tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh 
nghiệp: tốc độ tăng trưởng doanh thu có mối quan hệ cùng chiều 
với khả năng sinh lời của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam theo 
kết quả mô hình. Trong bối cảnh Hiệp định EVFTA có hiệu lực, 
doanh nghiệp dệt may Việt Nam có thể tận dụng lợi thế để mở rộng 
thị trường. Hiện nay xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào EU còn 
khá hạn chế so với tiềm năng thị trường. EVFTA sẽ đem lại lợi 
thế cạnh tranh lớn hơn cho hàng Việt Nam khi hàng rào thuế quan 
được gỡ bỏ, cùng với cơ hội nhập máy móc chất lượng cao, tiếp 
cận nguồn nguyên liệu đạt chuẩn tại EU. Để có thể nắm bắt cơ hội 
mà EVFTA mang lại, tăng tốc độ tăng trưởng doanh thu, các doanh 
nghiệp dệt may cần có sự chuẩn bị sớm và kỹ lưỡng như đầu tư 
nhà xưởng, máy móc công nghệ, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của 
nhà nhập khẩu. 

Thứ ba, nâng cao chất lượng nguồn lao động: ngành dệt may 
với đặc điểm là ngành sử dụng nhiều lao động. Để nâng cao chất 
lượng sản phẩm và bắt kịp với xu hướng thời trang hiện nay, các 
doanh nghiệp cần tích cực đào tạo, nâng cao về trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ; trình độ quản lý. Bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, 
giáo dục nâng cao đạo đức, phẩm chất cho người lao động; khuyến 
khích tư duy sáng tạo, đưa ra những ý tưởng mới; phân bổ nguồn 
nhân lực hợp lý, tạo điều kiện để nhân viên phát huy năng lực, 
nâng cao hiệu quả công việc. 

Thứ tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may: để tận 
dụng được các lợi ích mà EVFTA đem lại, Việt Nam cần phải đáp 
ứng được đầy đủ yêu cầu về quy tắc xuất xứ. Ngành dệt may hiện 
nay gặp nhiều khó khăn và chưa thể hưởng lợi ngay lập tức từ Hiệp 
định bởi các hàng rào phi thuế quan như chống bán phá giá, chống 
trợ cấp và tự vệ, đặc biệt là chưa đáp ứng được yêu cầu quy định về 
nguyên tắc xuất xứ. Do vậy, để hưởng lợi từ Hiệp định, ngành dệt 
may cần tự chủ hơn về nguồn nguyên phụ liệu, cần coi phát triển 
công nghiệp hỗ trợ là ưu tiên trọng tâm. 

Dệt may là một trong những ngành được hưởng lợi lớn từ 
EVFTA, để tận dụng được các lợi ích từ Hiệp định, nâng cao hiệu 
quả hoạt động, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần thực hiện 
nhiều biện pháp nhằm cải thiện doanh thu, nâng cao năng suất lao 
động và chất lượng sản phẩm, cải thiện hoạt động quản lý doanh 
nghiệp, tăng khả năng cung ứng nguyên vật liệu và nâng cao giá 
trị ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị. Doanh nghiệp dệt 
may Việt Nam phải thực sự chủ động để có thể biến lợi thế từ Hiệp 
định thành cơ hội cho doanh nghiệp. 
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