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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

Ký hiệu viết tắt Giải thích 

BQ Bình quân 

BRC 
British Retailer Consortium (BRC là tiêu chuẩn toàn cầu về an 

toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc) 

BSCI 
Business Social Compliance Initiative  (Bộ tiêu chuẩn đánh giá 

tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh) 

CBG Chế biến gỗ 

CBGXK Chế biến gỗ xuất khẩu 

CoC Chuỗi hành trình sản phẩm FSC 

CPTTP 

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership (Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương) 

DN Doanh nghiệp 

DNCBG Doanh nghiệp chế biến gỗ 

DRC Chỉ số nội địa hóa 

EAC East African Community (Cộng đồng châu phi) 

EVFTA Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU 

FPA Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định 

FDI 
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (tiếng Anh: Foreign Direct 

Investment) 

FLEGT 
Chương trình Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại 

lâm sản 

FSC Hội đồng quản lý rừng thế giới (Forest Stewardship Council) 

FTA Free trade agreement (Hiệp định Thương mại tự do) 

G&SPG Gỗ và sản phẩm gỗ 

HAWA Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh 

ITC The International Trade Centre ( Trung tâm thương mại quốc tế) 

LC Letter of Credit (Thư tín dụng) 

MS Thị phần 

NK Nhập khẩu 

NLCT Năng lực cạnh tranh 

NNL Nguồn nguyên liệu 

NSLĐ Năng suất lao động 

OPEC 
Organization of Petroleum Exporting Countries (Tổ chức các 

nước xuất khẩu dầu mỏ) 

PTNN&NN Phát triển nông nghiệp và nông thôn 
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Ký hiệu viết tắt Giải thích 

R&D Nghiên cứu và phát triển 

RCA Chỉ số lợi thế so sánh 

RCEP 
Regional Comprehensive Economic Partnership (Hiệp định Đối 

tác Kinh tế Toàn diện Khu vực) 

SPG Sản phẩm gỗ 

SPGXK Sản phẩm gỗ xuất khẩu 

SPXK Sản phẩm xuất khẩu 

SX Sản xuất 

TC Cạnh tranh thương mại 

VFA Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam 

VFTN Thương mại Lâm nghiệp Quốc tế Việt Nam 

VN-EAEUFTA 
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á 

Âu  

VPA Hiệp định Đối tác tự nguyện  

XK Xuất khẩu 

XNK Xuất nhập khẩu 
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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Dưới góc độ lý thuyết, năng lực cạnh tranh sản phẩm luôn là mối quan tâm hàng 

đầu không chỉ của các doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm rất lớn của các nhà 

nghiên cứu. Hiện nay, đã có nhiều nghiên cứu về năng lực cạnh tranh sản phẩm nói 

chung và năng lực cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu nói riêng, và mỗi nghiên cứu đều 

có cách nhìn nhận khác nhau. Từ đó, xuất hiện nhiều cách tiếp cận khác nhau cả về 

phương pháp, nội dung và tiêu chí đánh giá. Do đó, cho đến nay vẫn chưa có một 

khung lý thuyết tiếp cận toàn diện và thống nhất về vấn đề này. Vì vậy, đây là một 

khoảng trống trong nghiên cứu về lý luận năng lực cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu 

nói chung và năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu nói riêng. Từ đó tìm ra một 

cách tiếp cận toàn diện, thống nhất về năng lực cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu là một 

đòi hỏi hết sức cấp thiết, đặc biệt khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và toàn 

diện hơn vào nền kinh tế toàn cầu. 

Trong hơn 10 năm trở lại đây, Công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam 

đã phát triển khá mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lâm sản đã tập 

trung vào lĩnh vực sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất, ngoại thất và đồ gỗ mỹ nghệ phục 

vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Vì thế, xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ đã trở 

thành một trong những thế mạnh của ngành lâm sản, đồng thời nó đã đóng góp khá 

lớn vào sự phát triển kinh tế Việt Nam. Theo số liệu của Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt 

Nam, đến cuối năm 2017 trên phạm vi cả nước có khoảng 4.000 doanh nghiệp chế 

biến gỗ....Trong đó, doanh nghiệp đang trực tiếp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ khoảng 

1.500 doanh nghiệp [27], đến nay, sản phẩm gỗ của Việt Nam đã có mặt trên thị 

trường của 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới [27]. Hiện tại, Việt Nam là 

quốc gia đứng đầu ASEAN, đứng thứ 2 Châu Á và thứ 5 trên thế giới (sau Trung 

Quốc, Đức, Italia và Ba Lan) về kim ngạch xuất khẩu lâm sản [27]. Năm 2017 tổng 

kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt trên 7,659 tỷ USD, tăng 

10% so với năm 2016 [27]. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngành công nghiệp 

chế biến gỗ nước ta đang gặp nhiều khó khăn và thách thức trước sự cạnh tranh mạnh 

mẽ của các đối thủ nước ngoài đến từ các nước như Trung Quốc, Inđonêxia, Thái Lan, 

Malaysia,… [2]. Vì vậy, vấn đề cạnh tranh trong việc tìm kiếm khách hàng, thị trường 

tiêu thụ, nhất là thị trường nguyên liệu đầu vào giữa các doanh nghiệp chế biến gỗ 

xuất khẩu diễn ra khá gay gắt.  

Bình Định là một trong ba trung tâm chế biến gỗ xuất khẩu hàng đầu cả nước 

với giá trị kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 300 triệu USD/năm, chiếm trên 50% 
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kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Theo số liệu của Sở công thương Bình Định, sản 

phẩm gỗ Bình Định đã xuất khẩu đến nhiều quốc gia, vùng, lãnh thổ trên thế giới, với 

các thị trường lớn như Anh, Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Nhật Bản, 

Trung Quốc, Hàn Quốc.... Điều đó cho thấy, ngoài vai trò đóng góp lớn vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương, ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Định còn mang lại 

nguồn thu ngoại tệ đáng kể, giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động của 

địa phương. Tuy nhiên, năm 2016, giá trị kim ngạch xuất khẩu của ngành chế biến 

gỗ xuất khẩu tỉnh chỉ đạt khoảng 361,2 triệu USD, giảm 2,2% so với năm 2015; tỉ lệ 

giá trị kim ngạch xuất khẩu so với tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh giảm từ 

53% xuống còn 49,5% [12].  

Trong những năm gần đây cho thấy, ngành chế biến gỗ xuất khẩu tỉnh Bình 

Định đối mặt với khó khăn về nguyên liệu đầu vào, đối thủ cạnh tranh ngày càng 

nhiều, năng lực tài chính hạn chế, công nghệ còn lạc hậu, …. đã làm cho chế biến gỗ 

xuất khẩu của tỉnh Bình Định gặp nhiều trở ngại trong sản xuất, tiêu thụ, mở rộng thị 

trường và tìm kiếm khách hàng mới,… Do đó, để vực dậy một ngành kinh tế mũi 

nhọn của địa phương, vấn đề đặt ra làm thế nào để duy trì và phát triển ngành chế 

biến gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định là nội dung hết sức cần thiết và theo đó việc nâng 

cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm gỗ xuất khẩu của tỉnh là tất yếu để ngành chế 

biến gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định tồn tại và phát triển.  

Thêm vào đó, tính đến nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nào được 

thực hiện về vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm gỗ xuất khẩu của tỉnh 

Bình Định. Vì vậy, có thể xem đây là một khoản trống nghiên cứu về thực tiễn để 

luận án tiến hành nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh cho sản phẩm xuất khẩu mũi nhọn của địa phương. 

Do vậy, với những khoảng trống về lý luận và thực tiễn như trên, để góp phần 

hoàn thiện nền tảng lý thuyết về năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu cộng với 

tầm quan trọng, tính cấp thiết và sự đòi hỏi cao của thực tế về nâng cao năng lực cạnh 

cạnh sản phẩm gỗ xuất khẩu ở Bình Định, nên tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: “Nâng 

cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định” cho Luận án tiến 

sĩ của mình.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Trên cơ sở luận cứ khoa học và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh, luận án 

sẽ đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ 

xuất khẩu ở Bình Định trong thời gian tới.  
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2.2 Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh sản phẩm xuất 

khẩu; 

- Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh và các yếu tố ảnh hưởng đến việc 

nâng cao năng lực cạnh tranh để từ đó nhận diện mặt mạnh, mặt yếu đối với sản 

phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định, giai đoạn 2012-2017; 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ 

xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2025. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các vấn đề liên quan đến năng lực cạnh 

tranh của sản phẩm gỗ xuất khẩu của tỉnh Bình Định.  

3.2  Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi về nội dung: Thực trạng nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ 

xuất khẩu trong các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh 

Bình Định. 

Phạm vi về thời gian: Đánh giá năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh 

Bình Định giai đoạn 2012-2017, từ đó đề xuất các giải pháp đến năm 2025. 

Phạm vi về không gian: Không gian nghiên cứu của luận án là các doanh 

nghiệp sản xuất và chế biến gỗ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

4. Bố cục của luận án 

Ngoài phần đặt vấn đề, tổng quan các công trình nghiên cứu, kết luận và kiến 

nghị, nội dung chính của luận án có kết cấu 4 chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu 

Chương 2. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh 

Bình Định 

Chương 4. Định hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ 

xuất khẩu ở Bình Định 

5. Những đóng góp mới của luận án 

Luận án có những đóng góp mới sau đây: 

Một là, Luận án đã bổ sung và hoàn thiện khái niệm về năng lực cạnh tranh sản 

phẩm xuất khẩu và năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu. Đây là nền tảng lý 
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luận và tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo có liên quan đến năng lực 

cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu và năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu. 

Hai là, trên cơ sở phân tích kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của một 

số quốc gia trên thế giới và các địa phương ở Việt Nam, luận án đã rút ra được các 

bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo cao về nâng cao năng lực cạnh tranh cho 

sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định. 

Ba là, Luận án đã hình thành cách đánh giá năng lực cạnh tranh cho sản phẩm 

xuất khẩu nói chung và sản phẩm gỗ xuất khẩu theo phương thức đánh giá cả về mặt 

định tính và định lượng. Vì thế, có thể xem những đóng góp này là những điểm mới 

trong việc hoàn thiện khung lý luận về năng lực cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu nói 

chung và năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu nói riêng.  

Bốn là, trên cơ sở sử dụng các tiêu chí đánh giá NLCT sản phẩm gỗ xuất khẩu 

tỉnh Bình Định giai đoạn 2012-2017 và sử dụng phương pháp phân tích chuỗi giá trị 

sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định, luận án đã rút ra được các thành tựu nổi bật và 

phát hiện được các bất cập làm hạn chế năng lực cạnh tranh của SPGXK tỉnh Bình 

Định trong thời gian qua. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ cung cấp thông tin đầy 

đủ, toàn diện và sát với tình hình thực tế về năng lực cạnh tranh của sản phẩm gỗ xuất 

khẩu tỉnh Bình Định mà từ trước đến nay chưa có nghiên cứu nào thực hiện.  

Năm là, kết quả nghiên cứu của luận án cũng chỉ ra được các yếu tố bên trong và 

bên ngoài ảnh hưởng như thế nào đến nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất 

khẩu tỉnh Bình Định. Điều này giúp cho lãnh đạo các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất 

khẩu nhận diện được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức mà môi trường kinh 

doanh tạo ra để có các giải pháp cụ thể cho đơn vị mình. Bên cạnh đó, nó còn giúp 

lãnh đạo địa phương, các nhà quản lý, Hiệp hội gỗ và chế biến lâm sản Bình Định có 

chính sách hỗ trợ thích hợp để ngành chế biến gỗ xuất khẩu của tỉnh Bình Định ngày 

càng phát triển bền vững. 

Sáu là, trên cơ sở kết quả phân tích về thực trạng năng lực cạnh tranh và các yếu 

tố ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT của SPGXK tỉnh Bình Định trong thời gian 

qua, Luận án đã đề xuất hệ thống các nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh 

của SPGXK tỉnh Bình Định trong thời gian tới. 

Bảy là, luận án đã sử dụng phương pháp phân tích chuỗi giá trị vào đánh giá 

NLCT cho SPGXK tỉnh Bình Định. Đây được xem là điểm mới trong việc vận dụng 

phương pháp này vào đánh giá NLCT cho SPGXK của một địa phương mà trước đây 

chưa có nghiên cứu nào đã thực hiện. 
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PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 

Để có định hướng nghiên cứu đúng đắn cũng như nhằm tìm kiếm những điểm 

mới và khoảng trống trong nghiên cứu của luận án, tác giả đã tiến hành thu thập và 

tổng quan các vấn đề, các nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án.  

2.1. Tổng quan các công trình lý thuyết về năng lực cạnh tranh 

Về phương diện lý thuyết, năng lực cạnh tranh đã được M.E. Porter đề cập và 

phân tích trong cuốn sách “The competitive Advantage of  Nations”, được dịch là “Lợi 

thế năng lực cạnh tranh quốc gia” [101]. Tác giả cho rằng “trong thời đại ngày nay, 

năng lực cạnh tranh đã trở thành một trong những mối quan tâm chính đối với chính 

phủ, ngành, doanh nghiệp ở bất kỳ một quốc gia nào”. Từ khẳng định trên, M.Porter 

đi sâu nghiên cứu nền móng thành công về mặt kinh tế của quốc gia, ngành, doanh 

nghiệp. Kết quả nghiên cứu của M.Porter đưa một mô hình (mô hình kim cương) để 

phân tích và giải thích nguồn gốc lợi thế cạnh tranh của một quốc gia trong một 

ngành, một sản phẩm nhất định, qua đó giải thích tại sao một quốc gia có thể thành 

công trong một ngành, một sản phẩm và quốc gia khác lại không thành công. Mô 

hình này cho rằng có bốn yếu tố, chính là bốn thuộc tính cơ bản của một quốc 

gia, định hình môi trường cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy hay kìm 

hãm việc tạo lập lợi thế cạnh tranh, bao gồm: (i) lợi thế so sánh của quốc gia về các 

yếu tố đầu vào của sản xuất là lao động, vốn, cơ sở hạ tầng cần thiết cho cạnh tranh 

của một ngành, một sản phẩm; (ii) đặc tính của nhu cầu trong nước đối với sản phẩm 

hoặc sản phẩm của ngành đó; (iii) sự phát triển của công nghiệp phụ trợ; (iv) những 

điều kiện liên quan đến thành lập, tổ chức và điều hành doanh nghiệp của quốc gia. 

Bốn yếu tố này, kết hợp với nhau tạo thành một “tinh thể kim cương” bền vững và rất 

cần thiết cho ngành được thành công và duy trì khả năng cạnh của các ngành. Mô 

hình lý thuyết này của M.Porter đã mở ra một cách tiếp cận tổng thể hơn về khả năng 

cạnh tranh của một ngành trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. 

Công trình nghiên cứu của J.Fagerberg, D.C.Mowery và R.R.Nelson (2003) 

“Innovation and competitiveness”[94], công trình này nghiên cứu về lý thuyết 

NLCT, nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới công nghệ trong các cấp độ cạnh 

tranh. Khi phân tích so sánh NLCT giữa các quốc gia, giữa các ngành và giữa các DN 

lớn dạng tập đoàn quốc tế, NLCT có nguồn gốc từ việc tạo ra những khác biệt cần 

thiết cho việc duy trì sự tăng trưởng trong một môi trường cạnh tranh quốc tế. Trong 

nghiên cứu này, tác giả đã tiếp cận NLCT ngành dưới góc độ tổng thể, tức là NLCT 

của toàn ngành trong tương quan ngành của quốc gia này với ngành của quốc gia 



6 

khác. Tác giả nhấn mạnh vai trò của yếu tố lợi thế quốc gia trong việc tạo dựng và 

củng cố NLCT của ngành. Cách tiếp cận này mang lại nhiều kết quả và ý nghĩa hơn 

trong việc định hướng tổng thể và hiệu quả chính sách phát triển ngành.  

2.2. Tổng quan các nghiên cứu thực tiễn liên quan đến đề tài 

Đến nay, đề tài nghiên cứu về NLCT SPGXK tại một địa phương hầu như chưa 

có nghiên cứu nào đã thực hiện. Do vậy, khảo lược nghiên cứu của luận án chỉ dừng 

lại ở những nghiên cứu tương tự, mang tính phổ quát từ NLCT của ngành, của SPXK 

và của SPGXK. 

2.2.1. Tổng quan các nghiên cứu ở nước ngoài liên quan đến đề tài  

Hiện nay, các nghiên cứu nước ngoài về năng lực cạnh tranh (NLCT) nói chung 

và NLCT sản phẩm xuất khẩu nói riêng đã được đề cập theo nhiều góc độ khác nhau. 

Nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngành hàng lâm sản: 

- Nghiên cứu của tác giả N.Savić và cộng sự (2011)[107], với mục tiêu là phân 

tích NLCT của ngành công nghiệp lâm sản ở Macedonia thông qua mô hình Kim 

cương của MC.Porter. Bằng việc sử dụng phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp 

để đánh giá các nhóm yếu tố trong mô hình kim cương như: yếu tố điều kiện, yếu tố 

nhu cầu, chiến lược của công ty, sự cạnh tranh và cơ cấu ngành, các ngành công 

nghiệp hỗ trợ liên quan. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng những thế mạnh của ngành 

công nghiệp lâm sản Macedonia là lao động giá rẻ, chi phí nguyên vật liệu thấp so với 

khu vực, vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng giao thông tốt. Điểm yếu đến từ việc thiếu đầu 

tư cơ sở hạ tầng (do thiếu vốn), chiến lược công ty không phù hợp, máy móc thiết bị 

lạc hậu, năng suất thấp và các sản phẩm có giá trị gia tăng thấp. Và giải pháp đưa ra là 

để có thể đạt được kết quả tốt hơn ngành công nghiệp lâm sản nơi đây cần tổ chức sản 

xuất tốt hơn, tiếp tục đầu tư vào công nghệ hiện đại và đầu tư nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ dừng lại ở việc phân tích các yếu tố thuộc 

môi trường ngành, nghiên cứu chưa sử dụng được các chỉ tiêu cụ thể để đo lường 

NLCT của ngành. Đồng thời, nghiên cứu cũng chưa xây dựng được chuỗi giá trị của 

ngành để so sánh giá trị đóng góp của các bên tham gia vào quá trình tạo ra giá trị sản 

phẩm để từ đó có thêm cơ sở để đánh giá NLCT của ngành. Do đó, kết quả nghiên cứu 

chưa đánh giá được NLCT thực sự của ngành so với đối thủ cạnh tranh. Vì thế, nghiên 

cứu vẫn còn nhiều hạn chế nếu vận dụng nghiên cứu ở những ngành khác. 

- Còn theo Hubert Paluš và cộng sự (2015) [90], để đánh giá NLCT của ngành, 

nghiên cứu đã dựa trên các tiêu chí như: giá trị xuất khẩu (XK), lợi thế so sánh 

(RCA), lợi thế so sánh hiệu chỉnh (RSCA), chỉ số lợi thế thương mại tương đối 

(RTA) và chỉ số cạnh tranh thương mại (TC),... để đánh giá lợi thế cạnh tranh của 
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ngành công nghiệp chế biến gỗ Slovakia. Với phương pháp thống kê và so sánh, 

thông qua tính toán tổng hợp từ số liệu điều tra, nghiên cứu đã kết luận ngành công 

nghiệp CBGXK của Slovakia có lợi thế so sánh trong hầu hết các sản phẩm gỗ xuất 

khẩu trên thị trường thế giới. Hạn chế của nghiên cứu này là chưa phân tích được các 

yếu tố môi trường ảnh hưởng đến NLCT của ngành để đưa ra giải pháp hợp lý. 

- Theo Xiao Han và cộng sự (2009)[127], với mục tiêu đánh giá NLCT toàn cầu 

của ngành đồ gỗ nội thất Trung Quốc. Để thực hiện nghiên cứu này, nhóm tác giả sử 

dụng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá gồm: Thị phần (MS), lợi thế so sánh (RCA), chỉ 

số cạnh tranh thương mại (TC) để đánh giá NLCT của ngành đồ gỗ nội thất Trung 

Quốc. Bằng phương pháp thống kê, so sánh và phương pháp đồ họa, nghiên cứu đã 

đưa ra nhận định rằng NLCT SPGXK của Trung Quốc khá tốt. Bên cạnh đó, nghiên 

cứu đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của ngành chế biến gỗ (CBG) nội thất 

XK như: chi phí đầu vào tăng lên, công nghệ lạc hậu, tranh chấp và rào cản thương 

mại quốc tế, các điều khoản thương mại, các yếu tố vĩ mô đã ảnh hưởng tiêu cực đến 

NLCT ngành chế biến đồ gỗ nội thất Trung Quốc. So với các nghiên cứu trước, 

nghiên cứu này có nội dung phân tích sâu hơn, từ việc đánh giá thực trạng đến việc 

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nó. Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn còn hạn chế 

khi chưa chỉ rõ mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến năng lực cạnh tranh sản phẩm 

đồ gỗ nội thất.  

Nghiên cứu về năng lực cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu (SPXK): 

- Nghiên cứu của Nik Maheran Nik Muhammad và cộng sự (2008) [108], với 

mục tiêu nghiên cứu là phân tích NLCT SPXK của Malaysia, nhóm tác giả đã sử 

dụng tiêu chí thị phần (MS) bên cạnh tiêu chí lợi thế so sánh (RCA) để phân tích mức 

độ cạnh tranh các SPXK. Phương pháp nghiên cứu vận dụng trong nghiên cứu này là 

thống kê và so sánh giữa các nhóm sản phẩm với các đối thủ được chọn làm đối 

chứng ở 3 giai đoạn khác nhau từ năm 1990 đến 2004 cho từng thị trường. Kết quả 

cho thấy, ở từng thị trường khác nhau thì NLCT SPXK của Malaysia cũng khác nhau. 

Mặt dù, nghiên cứu đã sử dụng khoảng thời gian khá dài để nghiên cứu cho nhiều đối 

tượng sản phẩm xuất khẩu khác nhau thông qua 2 chỉ tiêu tính toán. Do vậy, nghiên 

cứu có phạm vi khá rộng nhưng về chiều sâu thì nghiên cứu chưa đạt được. Bên cạnh 

đó, nghiên cứu cũng chưa chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT SPXK. 

- Còn theo Ivana Kravčáková Vozárová và cộng sự (2013) [92], với mục tiêu 

nghiên cứu là phân tích NLCT của sản phẩm nông sản XK của Cộng hòa Slovakia, 

nghiên cứu đã sử dụng tiêu chí giá trị XK, lợi thế so sánh (RCA) để đánh giá NLCT 

sản phẩm nông nghiệp XK của Cộng hoà Slovakia. Bằng phương pháp phân tích, tính 
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toán tổng hợp và phương pháp đồ họa để giải quyết mục tiêu nghiên cứu của mình. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù giá trị XK có xu hướng tăng trong giai đoạn 

nghiên cứu nhưng giá trị lợi thế so sánh (RCA) nhỏ hơn 0. Nên nghiên cứu đã đưa ra 

nhận định rằng, sản phẩm nông sản XK của Slovakia có NLCT kém ở thị trường quốc 

tế. Nhìn chung, với việc sử dụng công cụ nghiên cứu nghèo nàn, chỉ căn cứ vào 2 tiêu 

chí đánh giá, nên nhận định của nghiên cứu chưa đủ sức thuyết phục. Ngoài ra, 

nghiên cứu cũng chưa xác định được các yếu tố môi trường kinh doanh đã ảnh hưởng 

như thế nào đến NLCT sản phẩm nông sản XK của Slovakia. 

Nghiên cứu về năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ/lâm sản xuất khẩu: 

- Nghiên cứu của Jinh Wan Oh và cộng sự (2015)[93], mục tiêu của nghiên cứu 

này là đánh giá NLCT sản phẩm gỗ của Indonesia trên thị trường thế giới. Phương 

pháp nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: phương pháp thống 

kê, so sánh và tổng hợp. Bên cạnh đó, để giải quyết mục tiêu nghiên cứu đặt ra, nhóm 

tác giả đã sử dụng các tiêu chí đo lường như: lợi thế so sánh cân đối (RSCA), tương 

quan Spearman (SRC), chỉ số cạnh tranh thương mại (TC) và thị phần (MS). Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, sản phẩm gỗ xuất khẩu của Indonesia có lợi thế so sánh trong 

hoạt động thương mại quốc tế. Mặc dù nghiên cứu đã giải quyết được mục tiêu đề ra 

nhưng nó vẫn còn hạn chế vì chưa chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng cũng như mức 

độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến NLCT SPGXK của Indonesia. Bên cạnh đó, để 

nghiên cứu hoàn thiện hơn thì cần sử dụng nhiều khía cạnh khác nhau để đánh giá 

NLCT của sản phẩm xuất khẩu cả về định lượng lẫn định tính. Có như vậy, kết quả 

nghiên cứu mới phản ánh chính xác hơn thực trạng NLCT của sản phẩm xuất khẩu 

của Indonesia. 

- Theo nghiên cứu của Ming Yao Song, Rado Gazo (2013)[105] để đánh giá 

NLCT sản phẩm đồ gỗ nội thất XK, nhóm tác giả đã sử dụng hệ thống các tiêu chí 

như: chỉ số canh tranh thương mại (TC), chỉ số xu hướng xuất khẩu (EPI), chỉ số xu 

hướng nhập khẩu (MPI), tỷ lệ xuất nhập khẩu (EIR), lợi thế so sánh (RCA),  lợi thế so 

sánh cân đối (RSCA), chỉ số đo lường năng lực xuất khẩu (GLI). Bên cạnh đó, để giải 

quyết mục tiêu nghiên cứu của mình tác giả đã sử dụng phương pháp thống kê, so sánh 

và tổng hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Mỹ không có lợi thế so sánh so với các 

quốc gia sản xuất đồ gỗ nội thất đến từ các nước đang phát triển. Điểm mạnh của 

nghiên cứu này là sử dụng đầy đủ nhất các chỉ tiêu đo lường NLCT cho sản phẩm 

xuất khẩu so với các nghiên cứu nước ngoài khác mà luận án được tiếp cận. Tuy 

nhiên, nghiên cứu này vẫn còn hạn chế khi chưa phân tích được các yếu tố môi 

trường kinh doanh ảnh hưởng đến NLCT sản phẩm xuất khẩu cũng như chưa phân 
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tích được giá trị đóng góp của từng thành phần tham gia cấu thành chuỗi giá trị sản 

phẩm đồ gỗ nội thất để làm căn cứ đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm. 

- Nghiên cứu của Andrea Sujová và cộng sự (2015) [65] với mục tiêu là đánh 

giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm đồ gỗ nội thất của Cộng hòa Séc và Cộng hòa 

Slovakia trong giai đoạn 10 năm. Thông qua việc sử dụng các tiêu chí đánh giá như: 

lợi thế so sánh (RCA), lợi thế so sánh hiệu chỉnh (RSCA), chỉ số cạnh tranh thương 

mại (TC); chỉ số chuyên môn hóa quốc gia (MI), chỉ số đo lường tiềm năng xuất khẩu 

(GLI). Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng các phương pháp tính toán tổng hợp và 

thống kê để tính toán các chỉ số nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy, sản phẩm gỗ 

xuất khẩu của 2 quốc gia có lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, lợi thế này 

có xu hướng giảm qua các năm. Nhìn chung, nghiên cứu đã sử dụng đầy đủ các chỉ 

tiêu đo lường NLCT để đánh giá, song hạn chế của nghiên cứu này là vẫn chỉ dừng 

lại ở đánh giá NLCT thông qua các chỉ số lợi thế so sánh. Nghiên cứu vẫn chưa đi sâu 

phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến NLCT sản phẩm đồ gỗ 

nội thất để tìm ra nguyên nhân vì sao NLCT của sản phẩm này có xu hướng giảm qua 

các năm.  

- Theo nghiên cứu của Tulus Tambunan (2006) [123], với mục tiêu đánh giá 

NLCT sản phẩm đồ gỗ nội thất XK của Indonesia. Nghiên cứu đã sử dụng phương 

pháp thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp dựa trên các tiêu chí đánh giá như: giá trị 

XK, thị phần (MS), lợi thế so sánh (RCA) để đo lường NLCT sản phẩm đồ gỗ nội 

thất XK của Indonesia. Kết quả cho thấy, sản phẩm đồ gỗ nội thất XK của Indonesia 

có lợi thế so sánh trên thị trường thế giới. Nhưng kết quả định vị sản phẩm đồ gỗ nội 

thất XK của Indonesia so với các nước trong khu vực châu Á cho thấy, Indonesia 

đang mất dần vị thế so với Trung Quốc. Ngoài ra, nghiên cứu có phân tích so sánh 

các khoản chi phí để sản xuất đồ gỗ nội thất bao gồm: chi phí xử lý, tiền lương, chi 

phí điện, lãi suất ngân hàng, chi phí nhiên liệu, chi phí vận chuyển. Kết quả cho thấy, 

sản phẩm đồ gỗ nội thất Trung Quốc có lợi thế về chi phí hơn Indonesia. So với cách 

tiếp cận của các nghiên cứu trước, nghiên cứu này đã đi sâu phân tích chi phí hình 

thành giá cả sản phẩm, đây là điểm khác biệt nổi trội mà nghiên cứu này đã làm được. 

Ngoài những tiêu chí định lượng như các nghiên cứu trước thì nghiên cứu này cũng 

chỉ mới dừng lại ở việc so sánh các chi phí đầu vào cơ bản tạo ra giá cả của sản phẩm 

nội thất XK của Indonesia và xem đây như là căn cứ để đánh giá NLCT của sản phẩm 

này. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, giá cả chỉ là một trong những yếu tố tạo thành 

NLCT của sản phẩm bên cạnh chất lượng, thương hiệu, mẫu mã, kiểu dáng, dịch vụ 
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hậu mãi,... Vì thế, thật là thiếu sót nếu chỉ căn cứ vào chi phí sản xuất để đánh giá 

NLCT của một sản phẩm. 

Tóm lại, hầu hết các nghiên cứu đều sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê, 

so sánh, tổng hợp và đồ họa để đánh giá NLCT của ngành, của sản phẩm nói chung và 

của sản phẩm gỗ xuất khẩu (SPGXK) nói riêng. Bên cạnh sự đồng nhất về phương 

pháp nghiên cứu thì tiêu chí lựa chọn nghiên cứu cũng có thiên hướng tương đối giống 

nhau. Mặc dù có nghiên cứu chỉ sử dụng tiêu chí này mà không sử dụng tiêu chí khác 

để làm thước đo đánh giá NLCT nói chung và của SPGXK nói riêng. Nhưng hầu hết 

các nghiên cứu đều xoay quanh các tiêu chí như: thị phần (MS), sản lượng XK và các 

tiêu chí lợi thế so sánh như: chỉ số cạnh tranh thương mại (TC), chỉ số đo lường tiềm 

năng XK, lợi thế so sánh (RCA)…. Vậy có thể nói rằng, các tiêu chí đo lường lợi thế 

so sánh là những thước đo quan trọng để đánh giá NLCT sản phẩm nói chung và 

SPGXK nói riêng. Thật vậy, một sản phẩm có lợi thế so sánh thì khả năng phát triển 

và cạnh tranh tốt trên thị trường là rất lớn. Ngoài ra, có nghiên cứu sử dụng mô hình 

kim cương của MC.Porter để đánh giá tác động của của các yếu tố môi trường đến 

NLCT. Do đó, có thể nói, đây là nền tảng quan trọng về lý thuyết cũng như phương 

pháp luận để luận án hình thành hệ thống phương pháp và tiêu chí đánh giá của mình. 

2.2.2. Tổng quan các nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài  

Sau thời gian tìm kiếm, nghiên cứu và sàn lọc, tác giả đã hệ thống được các 

nghiên cứu trong nước có liên quan như sau:  

2.2.2.1. Nghiên cứu về năng lực cạnh tranh ngành 

Tác giả Phan Ánh Hè (2010) [14] đã sử dụng hệ thống đo lường với 12 tiêu chí 

đánh giá NLCT của ngành chế biến lâm sản Đăk Lăk như sau: Giá bán, chất lượng 

sản phẩm, bao bì, đóng gói, sự khác biệt và độc đáo của sản phẩm, sự đa dạng về 

chủng loại, kiểu dáng, khả năng đáp ứng đơn hàng, khả năng chủ động về nguyên 

liệu, trình độ thiết bị và công nghệ, năng suất lao động, hoạt động marketing, thương 

hiệu và uy tín của doanh nghiệp, khả năng bảo tồn và mở rộng thị trường. Bên cạnh 

đó, tác giả đã vận dụng lý luận của MC.Porter để phân tích tác động của môi trường 

bên trong và môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến NLCT của ngành chế biến lâm sản 

Đăk Lăk. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong gồm: mức độ hiện đại hóa trang 

thiết bị và công nghệ; trình độ tay nghề và lao động; năng lực tài chính của doanh 

nghiệp; khả năng cạnh tranh của sản phẩm; giá thành sản phẩm; thiết kế và tạo mẫu 

sản phẩm; nguồn nguyên liệu chế biến; khả năng đáp ứng khách hàng và độ tin cậy về 

cam kết; thông tin và marketing. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài gồm: điều 

kiện tự nhiên, nguồn lao động, điều kiện về cơ sở hạ tầng, dịch vụ hành chính pháp 
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lý, hỗ trợ phát triển ngành, ngành công nghiệp hỗ trợ và liên quan. Bên cạnh việc sử 

dụng phương pháp chuyên gia, thống kê và so sánh để đánh giá các tiêu chí đo lường 

NLCT thì nghiên cứu này còn sử dụng phương pháp phân tích hồi quy để tìm ra các 

yếu tố và mức độ ảnh hưởng của chúng đến NLCT của ngành công nghiệp chế biến 

lâm sản Đăk Lăk. Đây là điểm mới trong phương pháp nghiên cứu của tác giả so với 

các nghiên cứu trước đây. Kết quả cho thấy, NLCT của ngành chế biến lâm sản Đăk 

Lăk còn hạn chế. Đồng thời, nghiên cứu đã chỉ ra những rào cản chủ yếu làm hạn chế 

NLCT của ngành là năng lực sản xuất thấp, tỷ lệ hao phí nguyên liệu cao, chất lượng 

sản phẩm chưa cao, chất lượng nhân lực yếu, thiếu nguyên liệu, công tác xúc tiến 

thương mại chưa được đầu tư. Tuy nhiên nếu có sự đầu tư lớn về việc sử dụng bộ tiêu 

chí đánh giá, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của ngành. Nhưng hạn 

chế của nghiên cứu là các chỉ tiêu đánh giá NLCT được sử dụng trong nghiên cứu 

này là các chỉ tiêu định tính. Vì vậy, kết quả nhận được chưa phản ánh đầy đủ NLCT 

của ngành. 

2.2.2.2. Nghiên cứu về năng lực cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu 

Tác giả Nguyễn Đình Long (2001) [23] đã xây dựng cơ sở lý luận để đánh giá 

NLCT SPXK từ lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh. Nghiên cứu đã sử dụng phương 

pháp phân tích số liệu là thống kê, so sánh thông qua các tiêu chí về lợi thế cạnh tranh 

để đánh giá NLCT SPXK, các tiêu chí đó bao gồm: Thứ nhất, nhóm các tiêu chí định 

tính như chất lượng và độ an toàn trong sử dụng, quy mô và khối lượng, kiểu dáng và 

mẫu mã sản phẩm, phù hợp của thị hiếu và tập quán tiêu dùng,…Thứ hai, nhóm các 

tiêu chí định lượng gồm: Lợi thế so sánh (RCA), hệ số nội địa hóa (DRC). Qua đây 

cho thấy, điểm mạnh của nghiên cứu này là đã sử dụng khá đầy đủ các tiêu chí đánh 

giá cả định tính lẫn định lượng để đánh giá NLCT. Tuy nhiên, hạn chế của nghiên cứu 

này là vẫn chỉ dừng lại ở việc đánh giá thực trạng NLCT. Nghiên cứu vẫn chưa đi sâu 

phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT sản phẩm nông sản XK của Việt 

Nam. Bên cạnh đó, vì phạm vi nghiên cứu rộng, với nhiều sản phẩm nông sản XK (cà 

phê, gạo, cao su, chè, điều) nên nghiên cứu chưa thể đi sâu phân tích chuỗi giá trị của 

từng sản phẩm để xem xét mức độ đóng góp của các tác nhân cấu thành chuỗi nhằm 

xác định NLCT của sản phẩm. 

Nghiên cứu của Nguyễn Hữu Khải và cộng sự (2004) [21], với mục tiêu đánh 

giá NLCT của sản phẩm chè XK, nhóm tác giả đã sử dụng tiêu chí đo lường lợi thế 

cạnh tranh của sản phẩm để đánh giá, cụ thể là: (1) nhóm tiêu chí định tính gồm: kiểu 

dáng, mẫu mã, thương hiệu, bao bì…(2) nhóm tiêu chí định lượng gồm: Lợi thế so 

sánh (RCA), thị phần (MS), giá cả sản phẩm. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn sử dụng 
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“mô hình kim cương” để đánh giá tác động của môi trường đến NLCT của sản phẩm 

chè XK của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, căn cứ vào lợi thế so sánh (RCA) 

thì sản phẩm chè XK của Việt Nam có NLCT khá tốt trên thị trường thế giới. So với 

các quốc gia XK chè thì hệ số RCA của Việt Nam đứng thứ tư. Nếu căn cứ vào thị 

phần (MS) thì thị phần chè XK của Việt Nam có xu hướng tăng lên, nghĩa là chè Việt 

Nam đã giữ vững được thị trường và từng bước nâng cao NLCT. Nhìn chung, nghiên 

cứu này đã có cách tiếp cận khá đầy đủ các tiêu chí đánh giá (định tính, định lượng). 

Ngoài ra, nghiên cứu còn phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của sản 

phẩm chè XK của Việt Nam. Nhưng hạn chế của nghiên cứu này chỉ dừng lại ở việc 

phân tích các yếu tố bên ngoài trong khi NLCT sản phẩm phần lớn là do các yếu tố 

bên trong quyết định. Bên cạnh đó, luận án cũng chưa chứng minh được sự đóng góp 

của các tác nhân trong cấu thành chuỗi giá trị sản phẩm chè XK của Việt Nam. 

Nhóm tác giả Nguyễn Văn Hóa, Mai Văn Xuân (2012) [16] với mục tiêu đánh 

giá khả năng cạnh tranh của cà phê tỉnh Đăk Lăk trong thị trường hội nhập. Nghiên 

cứu đã sử dụng tiêu chí đo lường NLCT của cà phê tỉnh Đăk Lăk là chi phí nguồn lực 

trong nước (DRC). Bằng việc khảo sát 500 hộ trồng cà phê ở 30 xã, 8 huyện/thị xã, 

10 cơ sở thu mua, chế biến và 5 DN xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk về các 

khoản mục chi phí như chí phí nội nguồn; chi phí các yếu tố đầu vào được sản xuất 

trong nước; chi phí thu mua, chế biến, XK; chi phí các yếu tố đầu vào nhập khẩu; giá 

sản phẩm XK để làm căn cứ tính toán chỉ tiêu DRC. Kết quả cho thấy, giá trị DRC 

thu được nhỏ hơn 1. Điều đó có nghĩa là sản phẩm cà phê XK của Đăk Lăk có lợi thế 

so sánh ở thị trường quốc tế. Đồng thời bằng phương pháp kịch bản, nghiên cứu đã 

tính toán cho các trường hợp giả định khi giá cà phê hoặc giá các yếu tố đầu vào (chi 

phí nội nguồn, ngoại nguồn, tỷ giá hối đoái) thay đổi sẽ tác động đến DRC như thế 

nào? Bên cạnh đó, bằng phương pháp phân tích dãy số thời gian nghiên cứu đã cho 

thấy sự thăng trầm của sản phẩm cà phê XK của Việt Nam và nghiên cứu đã kết luận 

rằng, biến động giá cà phê là yếu tố có ảnh hưởng đáng kể nhất đến khả năng cạnh 

tranh của sản phẩm cà phê XK Việt Nam. Qua đây cho thấy, mặc dù chỉ sử dụng 1 

tiêu chí về lợi thế so sánh để đánh giá nhưng nghiên cứu đã vận dụng các phương 

pháp phân tích chuyên sâu để khai thác các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của sản 

phẩm cà phê XK. Vì vậy, có thể nói điểm mạnh của nghiên cứu này nằm ở khả năng 

vận dụng các phương pháp nghiên cứu. Tuy nhiên, chỉ có 1 chỉ tiêu để đưa ra đánh 

giá trong vô vàng tiêu chí đánh giá khác nhau về lợi thế so sánh mà nghiên cứu chưa 

sử dụng được từ định tính đến định lượng. Do đó, kết quả nghiên cứu chưa bao quát 

toàn bộ hay nói đúng hơn là độ tin cậy về nhận định chưa cao. 
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2.2.2.3. Nghiên cứu về năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu 

Cho đến nay, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về NLCT SPGXK ở Việt Nam. 

Thời gian gần đây, có nghiên cứu của Trần Thế Tuân (2017) [55] đã nghiên cứu về 

sản phẩm này với phạm vi nghiên cứu là của Việt Nam. Để đánh giá được NLCT 

SPGXK của Việt Nam tại thị trường EU tác giả đã sử dụng phương pháp thống kê và 

phân tích tổng hợp với hai nhóm tiêu chí, cụ thể như sau:  

- Nhóm tiêu chí định lượng gồm: Kim ngạch XK sản phẩm gỗ; thị phần của sản 

phẩm gỗ XK; giá XK sản phẩm gỗ. 

- Nhóm các tiêu chí định tính gồm: Chất lượng sản phẩm, thương hiệu sản phẩm. 

Ngoài ra, nghiên cứu còn phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của 

SPGXK của Việt Nam bao gồm: Quy trình trồng gỗ nguyên liệu, thu mua gỗ nguyên 

liệu (tính liên kết ngành, sự ổn định của nguyên liệu...), quá trình chế biến gỗ thành 

phẩm (trình độ lao động, cơ sở hạ tầng, vốn, công nghệ, công nghiệp phụ trợ,…), XK 

sản phẩm gỗ hoàn chỉnh (nhu cầu thị trường nhập khẩu, môi trường cạnh tranh, năng 

lực tiếp thị thị trường). Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với các tiêu chí định lượng 

thì NLCT của SPGXK của Việt Nam thấp hơn Trung Quốc nhưng cao hơn so với các 

đối thủ đối nhưng như Indonesia và Malaysia. Đặc biệt, là SPGXK của Việt Nam 

ngày càng giảm biên độ khoản cách với SPGXK Trung Quốc. Còn đối với các tiêu 

chí định tính thì chất lượng SPGXK của Việt Nam có chất lượng tương đương với đối 

thủ cạnh tranh nhưng xét về mặt thương hiệu, sản phẩm gỗ (SPG) của Việt Nam là 

kém cạnh tranh hơn hẳn so với các nước trong khu vực như: Malaysia, Trung Quốc, 

Indonesia… Ngoài ra, nghiên cứu đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT 

SPGXK. Vì vậy, có thể nói điểm mạnh của nghiên cứu này là đã thiết kế cấu trúc 

đánh giá tổng thể, toàn diện. Tuy nhiên, các tiêu chí định lượng (giá thị XK, thị phần, 

giá XK) đưa ra làm căn cứ đánh giá còn mang tính chung chung chưa toát lên được 

lợi thế so sánh của SPGXK của Việt Nam. Bên cạnh đó, các tiêu chí định tính cũng 

chưa bao hàm hết các đặc tính cạnh tranh của sản phẩm. Bên cạnh đó, các yếu tố 

được lựa chọn để phân tích ảnh hưởng của nó đến NLCT SPGXK của Việt Nam chưa 

phản ánh đúng thực trạng của các DN CBGXK ở Việt Nam là thiếu vốn, quy mô sản 

xuất nhỏ, công nghệ lạc hậu, .... Thêm vào đó, hạn chế của nghiên cứu này là chưa 

xác định được mức độ tác động của từng yếu tố môi trường kinh doanh ảnh hưởng 

đến NLCT SPGXK Việt Nam.  

Tóm lại, các nghiên cứu trong nước về NLCT nói chung và NLCT SPXK nói 

riêng chưa có bước đột phá trong phương pháp nghiên cứu. Ngoài nghiên cứu của 

Phan Ánh Hè (2010)[14] sử dụng phương pháp phân tích yếu tố để đánh giá tác động 
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của các yếu tố đến NLCT của ngành, thì hầu hết các nghiên cứu khác cũng chỉ sử 

dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp, nghiên cứu trường hợp để 

đánh giá NLCT nói chung và NLCT SPXK nói riêng. Về tiêu chí lựa chọn để đánh 

giá, nhìn chung các nghiên cứu đều chia hai nhóm tiêu chí để đánh giá, cụ thể như: 

(1) Nhóm tiêu chí định tính, các nghiên cứu phần lớn lấy nền tảng từ sản phẩm để 

đánh giá, nhóm này bao gồm các tiêu chí như: Chất lượng sản phẩm; kiểu dáng, mẫu 

mã; bao bì; thương hiệu, ….(2) Nhóm tiêu chí định lượng, các nghiên cứu phần lớn 

dựa trên nền tảng lợi thế so sánh để làm thước đo đánh giá NLCT sản phẩm, nhóm 

này bao gồm các tiêu chí như: Giá xuất khẩu; kim ngạch XK; thị phần (MS); lợi thế 

so sánh (RCA); hệ số nội địa hóa (DRC); chỉ số cạnh tranh thương mại (TC). 

Với kết quả tổng quan các nghiên cứu trong nước có liên quan là cơ sở quan trọng 

để luận án hình thành phương pháp nghiên cứu cũng như kế thừa các nghiên cứu trước 

trong việc xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá NLCT sản phẩm cho luận án. 

2.3. Nhận xét chung về các nghiên cứu có liên quan và khoảng trống nghiên cứu 

của luận án 

Qua tổng quan nghiên cứu, luận án đã tiến hành tổng hợp các nghiên cứu để 

xem xét sự giống và khác nhau trong phương pháp, tiêu chí đánh giá, cách tiếp cận và 

giải quyết vấn đề của mỗi nghiên cứu (bảng chi tiết phụ lục 18). Từ đó, luận án phát 

hiện ra điểm mới so với các nghiên cứu trước hoặc kế thừa các nghiên cứu trước để 

giải quyết các vấn đề đặt ra của luận án. Sau đây là đánh giá từng khía cạnh cụ thể: 

2.3.1 Nhận xét về đối tượng sản phẩm và địa bàn nghiên cứu 

Các nghiên cứu NLCT sản phẩm XK luận án tiếp cận được là sản phẩm Cá XK 

tại Latvia, sản phẩm nông sản XK của nước Cộng hoà Slovakia [92], sản phẩm điện 

và điện tử của Malaysia [108]. Bên cạnh đó, luận án cũng tiếp cận được các nghiên 

cứu về NLCT sản phẩm đồ gỗ nội thất XK của Indonesia [123], đồ gỗ nội thất Trung 

Quốc [127], sản phẩm nội thất văn phòng của Mỹ [105], sản phẩm gỗ của Indonesia 

[93], sản phẩm đồ gỗ nội thất của Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia [65]. Còn tại 

Việt Nam, luận án đã tiếp cận và tham khảo được các nghiên cứu về NLCT các mặt 

hàng nông sản (Gạo, Chè, Cà Phê,….) XK nói chung của Việt Nam [21],[23]. Ngoài 

ra, còn có các nghiên cứu về sản phẩm Cà Phê của tỉnh Đăk Lăk [16]. Riêng nghiên 

cứu của Trần Thế Tuân (2017) [55] là nghiên cứu liên quan trực tiếp đến luận án về 

đối tượng SPGXK, tuy nhiên phạm vi không gian nghiên cứu của tác giả là nghiên 

cứu NLCT SPGXK của Việt Nam. Còn phạm vi nghiên cứu của luận án là NLCT 

SPGXK của một địa phương, cụ thể là SPGXK tỉnh Bình Định. 



15 

2.3.2 Nhận xét về phương pháp nghiên cứu 

Kết quả tổng quan các nghiên cứu có liên quan cho thấy, mỗi nghiên cứu khác 

nhau sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các 

nghiên cứu đều sử dụng các phương pháp chủ yếu như: (1) Phương pháp phân tích và 

tổng hợp lý thuyết, phương pháp này được sử dụng ở tất cả các nghiên cứu nhằm 

nghiên cứu các tài liệu, lý luận khác nhau để liên kết từng mặt, từng bộ phận thông tin 

để tạo ra một hệ thống lý thuyết mới làm nền tảng nhằm giải quyết vấn đề nghiên cứu. 

(2) Phương pháp thống kê được các nghiên cứu sử dụng trong việc đánh giá các tiêu 

chí về giá bán, doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, thị phần,... (3) Phương pháp so sánh 

được sử dụng theo hai cách; một là, so sánh các giá trị tại các mốc thời gian khác nhau 

như giá bán, doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, thị phần; hai là, so sánh giữa các đối thủ 

đối chứng với nhau, các tiêu chí sử dụng cho phương pháp này là DRC, RCA, 

TC,...(4) Phương pháp nghiên cứu đồ họa được một số nghiên cứu sử dụng trong 

nghiên cứu để mô tả vấn đề nghiên cứu bằng biểu đồ, đồ thị. (5) Phương pháp phân 

tích hồi quy nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của sản 

phẩm. (6) Phương pháp phân tích dãy số theo thời gian được sử dụng trong phân tích 

các biến động của các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh qua thời gian nhằm tìm ra 

tính quy luật của sự phát triển đồng thời dự đoán được các mức độ của hiện tượng 

trong tương lai. (7) Phương pháp nghiên cứu dự báo theo kịch bản được sử dụng ở 

một vài nghiên cứu nhằm dự đoán sự biến động của hệ số chi phí nguồn lực trong 

nước DRC để đánh giá lợi thế cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu. Do đó, đây là nền 

tảng quan trọng để tác giả kế thừa và phát triển trong luận án của mình. Các phương 

pháp nghiên cứu được luận án kế thừa bao gồm: (1), (2), (3), (6). Ngoài ra, trong các 

nghiên cứu này, chưa có nghiên cứu nào sử dụng phương pháp phân tích chuổi giá trị 

để đánh giá NLCT SPGXK. Vì vậy, luận án sử dụng phương pháp này để chúng ta có 

cái nhìn tổng quát hơn về quá trình đóng góp giá trị vào SPGXK của các nguồn lực 

nội tại, từ đó làm cơ sở đánh giá NLCT của SPGXK một cách bao quát hơn. 

2.3.3 Nhận xét về tiêu chí đánh giá NLCT 

Các nghiên cứu trên, mỗi nghiên cứu sử dụng các tiêu chí để đánh giá NLCT 

khác nhau. Bên cạnh các tiêu chí định tính là chất lượng sản phẩm, kiểu dáng, mẫu 

mã, bao bì, thương hiệu,…. thì các tiêu chí định lượng như: lợi thế so sánh (RCA), thị 

phần (MS), hệ số nội địa hóa (DRC), kim ngạch xuất khẩu, chỉ số cạnh tranh thương 

mại (TC), chỉ số chuyên môn hóa, tỷ lệ xuất nhập khẩu, giá bán sản phẩm, …. được 

sử dụng khá phổ biến. Do vậy, đây là căn cứ quan trọng để luận án tham khảo và kế 

thừa vào việc giải quyết các mục tiêu nghiên cứu của mình. 
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2.3.4 Nhận diện khoảng trống cho nghiên cứu luận án 

- Nhận diện khoảng trống về lý thuyết: Dưới góc độ lý thuyết, năng lực cạnh 

tranh sản phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu không chỉ của các doanh nghiệp mà 

còn là mối quan tâm rất lớn của các nhà nghiên cứu. Tính đến nay, đã có nhiều 

nghiên cứu về năng lực cạnh tranh sản phẩm nói chung và năng lực cạnh tranh sản 

phẩm xuất khẩu nói riêng, và mỗi nghiên cứu đều có cách nhìn nhận khác nhau. Từ 

đó, xuất hiện nhiều quan điểm tiếp cận khác nhau cả về phương pháp, nội dung và 

tiêu chí đánh giá. Do đó, đến nay vẫn chưa có một khung lý thuyết tiếp cận toàn diện 

và thống nhất về vấn đề này. Vì vậy, đây là một khoảng trống trong nghiên cứu về lý 

luận năng lực cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu nói chung và năng lực cạnh tranh sản 

phẩm gỗ xuất khẩu nói riêng. Từ đó tìm ra một cách tiếp cận toàn diện, thống nhất về 

năng lực cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu là một đòi hỏi hết sức cấp thiết, đặc biệt khi 

Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và toàn diện hơn vào nền kinh tế toàn cầu. 

- Nhận diện các khoảng trống trong các nghiên cứu ở nước ngoài: Các nghiên 

cứu tổng quan đều có điểm chung là sử dụng nền tảng lợi thế so sánh để đánh giá 

NLCT thông qua các tiêu chí như: hệ số lợi thế so sánh (RCA); giá trị XK, thị phần 

(MS), chỉ số cạnh tranh thương mại (TC); hệ số nội địa hóa (DRC) .... Điểm khác biệt 

của các nghiên cứu là phạm vi không gian nghiên cứu được diễn ra ở các quốc gia 

khác nhau, chưa có nghiên cứu cho một vùng, khu vực cụ thể. Bên cạnh đó, các 

nghiên cứu cũng có vài điểm khác biệt về cách tiếp cận cũng như sử dụng phương 

pháp nghiên cứu để giải quyết vấn đề và lựa chọn đối tượng so sánh. Ngoài ra, các 

nghiên cứu trên đa phần chỉ dừng lại ở việc đánh giá thực trạng NLCT thông qua các 

tiêu chí thông thường. Chưa nghiên cứu sâu các yếu tố nội tại cũng như các yếu tố 

bên ngoài ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT sản phẩm. Vì vậy, bên cạnh kế thừa 

các nghiên cứu trước đây, luận án sẽ tiến hành đi sâu phân tích các yếu tố bên trong 

và bên ngoài tác động đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. Bên cạnh 

đó, có rất nhiều quan niệm được đưa ra để đánh giá NLCT, trong đó có quan điểm 

chuỗi giá trị. Do đó, việc phân tích chuỗi giá trị hình thành sản phẩm nhằm xem xét 

vai trò đóng góp của các tác nhân tham gia vào chuỗi, là căn cứ để đánh giá lợi thế so 

sánh của một sản phẩm tại một khu vực, vùng hoặc 1 quốc gia. Từ đó làm căn cứ để 

đánh giá NLCT của sản phẩm. Ngoài ra, luận án vận dụng quan điểm định hướng thị 

trường để hình thành các tiêu chí định tính để đánh giá NLCT sản phẩm. 

- Nhận diện khoảng trống về các nghiên trong nước: Đã có nhiều nghiên cứu 

trong nước về NLCT sản phẩm. Song, cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu 

một cách toàn diện, đầy đủ và cập nhật về vấn đề NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. Hầu 
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hết các nghiên cứu chỉ dừng lại ở một số sản phẩm nông sản nói chung và SPGXK nói 

riêng trên bình diện cả nước, chưa có nghiên cứu cụ thể cho một địa phương có thế 

mạnh về sản phẩm đồ gỗ XK như Bình Định. Vì vậy, có thể nói đề tài “ Nâng cao năng 

lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định” được lựa chọn nghiên cứu mang 

tính thời sự cao, đặc biệt trong bối cảnh ngành chế biến gỗ đang đối mặt với nguy cơ 

giảm thị trường và tăng trưởng chậm như hiện nay.  

Hơn nữa, trong quá trình tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến luận án đã 

cho tác giả rất nhiều thông tin trong việc định hướng cho nghiên cứu của mình cũng 

như tìm ra được “kẻ hở” nghiên cứu đó là đã có khá nhiều nghiên cứu của nước ngoài 

và ở Việt Nam về NLCT sản phẩm trong thời gian qua nhưng chưa có nghiên cứu nào 

liên quan đến nâng cao NLCT cho SPGXK tỉnh Bình Định. Do đó, việc nghiên cứu 

NLCT cho một sản phẩm có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế 

- văn hóa - xã hội của tỉnh Bình Định là điều cần thiết, đó là sản phẩm gỗ xuất khẩu. 

Bên cạnh đó, qua tìm hiểu các nghiên cứu có liên quan đến NLCT SPGXK từ 

sách, bài báo, đề tài nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, tác giả khẳng định 

rằng, cho đến nay chưa có một nghiên cứu nào về “Nâng cao NLCT sản phẩm gỗ 

xuất khẩu tỉnh Bình Định”. Đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ của tác giả là đầu tiên 

về vấn đề này.  
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PHẦN III: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG 

LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM XUẤT KHẨU 

1.1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH  

1.1.1. Các lý thuyết đánh giá năng lực cạnh tranh 

Theo nhiều công trình nghiên cứu về NLCT của một số tác giả như Thorne 

(2002, 2004), Flanagan và cộng sự (2007) đã chỉ ra rằng, bắt đầu từ những năm 1990 

đến nay,lý thuyết về NLCT trên thế giới bước vào giai đoạn phát triển cao với số 

lượng công trình nghiên cứu được công bố rất lớn, với các hướng tiếp cận về lý thuyết 

cạnh tranh khác nhau. Có thể chia thành 5 quan điểm chính (chi tiết ở phụ lục 2) đó là: 

a. Năng lực cạnh tranh theo quan điểm của lý thuyết cạnh tranh truyền thống  

Lý thuyết cạnh tranh truyền thống với các trường phái nghiên cứu nổi tiếng như: 

kinh tế học tổ chức (Industrial Organization economics -IO) [81], cạnh tranh độc quyền 

[72] được nghiên cứu dựa trên tiền đề là các DN trong cùng ngành có sự giống nhau về 

nguồn lực và chiến lược kinh doanh [67]. Nhưng, khi môi trường kinh doanh thay đổi 

và có tác động đến chiến lược kinh doanh thì các thuộc tính khác biệt của DN trong 

cùng ngành sẽ không thể tồn tại lâu dài vì chúng có thể dễ dàng bị các đối thủ cạnh 

tranh mua bán, hoặc bắt chước trên thị trường nguồn lực [67], [81]. Kinh tế học tổ chức 

và kinh tế độc quyền phân tích NLCT trong điều kiện mất cân bằng của thị trường và 

nền kinh tế độc quyền với giả định rằng DN có lợi thế tuyệt đối về các nguồn lực và tài 

sản. Do vậy, trong trường hợp môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng thì các điều 

kiện về chí phí, công nghệ, quy mô, ... sẽ không còn là lợi thế của DN. Mặt khác, đối 

tượng phân tích của kinh tế học tổ chức và kinh tế độc quyền đều hướng tới các ngành 

kinh doanh với giả định là các DN trong cùng ngành có điều kiện về tài sản, nguồn lực 

là giống nhau. Đây là hạn chế lớn nhất trong việc giải thích lợi thế cạnh tranh của các 

DN trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay [20].  

b.  Đánh giá năng lực cạnh tranh theo quan điểm lý thuyết nguồn lực 

Theo Wernerfelt (1984), nguồn lực của DN chính là yếu tố quyết định đến NLCT 

và hiệu quả kinh doanh của DN. Lý thuyết về nguồn lực của DN phân tích NLCT dựa 

vào các yếu tố bên trong DN, đó là nguồn lực của DN. Lý thuyết này cho rằng, nguồn 

lực của DN chính là yếu tố quyết định đến NLCT của DN cũng như kết quả kinh doanh 

của DN. Cơ sở để xây dựng lý thuyết này dựa trên tiền đề là các DN trong cùng một 

ngành thường sử dụng những chiến lược kinh doanh khác nhau và không thể sao chép 

được vì chiến lược kinh doanh phụ thuộc vào chính nguồn lực của DN đó. Barney 

(1991, tr.101) đã định nghĩa “Nguồn lực của DN bao gồm tất cả các tài sản, khả năng, 
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quy trình tổ chức, thuộc tính công ty, thông tin, kiến thức,.. . kiểm soát bởi một công ty 

cho phép nó nhận thức và thực hiện chiến lược nâng cao hiệu suất và hiệu quả của nó”. 

Ông cũng giải thích rằng chỉ có một số loại “thuộc tính công ty” có thể tạo thành “các 

nguồn lực công ty”. “Các nhà nghiên cứu đã phân loại các nguồn lực công ty thành ba 

loại: nguồn lực vật chất... nguồn lực con người... và các nguồn lực tổ chức... Nguồn lực 

vật chất bao gồm công nghệ, kỹ thuật được sử dụng trong một công ty, một nhà máy và 

thiết bị, vị trí địa lý và quyền sử dụng nguyên liệu thô. Nguồn lực con người bao gồm 

việc đào tạo, kinh nghiệm, óc phán xét, sự thông minh, mối quan hệ, cái nhìn sâu sắc 

của các nhà quản lý và nhân sự trong một công ty. Nguồn lực tổ chức bao gồm cấu trúc 

chính thức, hệ thống lập kế hoạch, kiểm soát, phối hợp chính thức và không chính thức, 

cũng như các mối quan hệ phi chính thức giữa các nhóm trong công ty và giữa một 

công ty và những yếu tố môi trường của nó” (Barney, 1991, tr.102). Theo Barney 

(1991, tr.105), một nguồn lực tạo nên lợi thế cho DN trong cạnh tranh phải thỏa mãn 4 

điều kiện sau: (1) giá trị, (2) hiếm, (3) khó bắt chước, (4) không thể thay thế, được gọi 

tắt là VRIN (Valuable, Rare, Inimitable,Nonsubstitutable). 

Có nhiều ý kiến không đồng tình đối với lý thuyết RBV khi nó được coi là lý 

thuyết hoàn chỉnh. Rất khó có thể tìm được những nguồn lực đáp ứng đầy đủ các tiêu 

chí VRIN của Barney (Sanchez, 2008).  

c. Đánh giá năng lực cạnh tranh sản phẩm theo quan điểm chuỗi giá trị 

Chuỗi giá trị là “Hệ thống các hoạt động, giao dịch, và mối quan hệ mô tả quá trình 

một hàng hóa hoặc dịch vụ được thu mua, sản xuất, và phân phối” [104]. Mô hình 

“Chuỗi giá trị” cho phép phân tích và đánh giá vai trò của các bên tham gia vào việc tạo 

ra giá trị sản phẩm. Chuỗi giá trị là một khái niệm được đưa ra đầu tiên bởi Porter (1985) 

trong cuốn “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”. 

Theo cuốn sách này, chuỗi giá trị là tổng thể các hoạt động liên quan đến sản xuất và tiêu 

thụ một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Trong chuỗi giá trị diễn ra quá trình tương tác 

giữa các yếu tố cần và đủ để tạo ra một hoặc một nhóm sản phẩm. Các hoạt động phân 

phối, tiêu thụ sản phẩm - nhóm sản phẩm theo một phương thức nhất định. Giá trị tạo ra 

của chuỗi bao gồm tổng các giá trị tạo ra tại mỗi công đoạn của chuỗi. 

Chuỗi giá trị tổng quát của Porter (1985, 1998) là một trong những phương pháp 

được sử dụng rộng rãi nhất để đại diện cho hoạt động của một công ty và các quy 

trình kinh doanh. Trong thực tế, Porter (1985,1998) giả định rằng trong chuỗi giá trị 

các nguồn lực của một DN là phụ thuộc vào hoạt động của nó - và vì thế hình thức 

chuỗi giá trị của một công ty phụ thuộc vào cơ cấu ngành công nghiệp, các hoạt động 

chức năng mà DN tập trung vào, các chuỗi giá trị của khách hàng, nhà cung cấp, đối 

thủ cạnh tranh và liệu DN có một chi phí hoặc sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. 
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d.  Đánh giá năng lực cạnh tranh sản phẩm theo quan điểm lý thuyết năng lực 

Quan điểm cạnh tranh dựa trên năng lực (Competence-based View - CBV) là việc 

DN tập trung vào khả năng sử dụng, kết hợp tài sản, nguồn và năng lực nhằm đạt được 

tăng trưởng mục tiêu và hiệu quả tổng thể. Nó được đề xuất và phát triển bởi các 

nghiên cứu của Wernerfelt (1984), Barney (1991), Peteraf (1993), Sanchez & Heene 

(1996, 2008). Điểm nổi bậc của lý thuyết cạnh tranh dựa trên năng lực có sự tương 

thích với lý thuyết tiến hóa trong phân tích các mối tương tác kinh tế giữa DN và môi 

trường tạo ra thông qua sự ảnh hưởng bởi sự thay đổi liên tục [81], [82]. Lý thuyết 

năng lực giả định rằng môi trường DN là năng động, do vậy yêu cầu phải xây dựng 

năng lực và tận dụng năng lực liên tục để duy trì lợi thế cạnh tranh [117]. Các thực thể 

cấu thành năng lực trong lý thuyết này bao gồm: Tài sản, năng lực và khả năng. (1) Tài 

sản là bất cứ cái gì hữu hình hoặc vô hình có thể có ích cho một công ty trong việc phát 

triển và thực hiện các sản phẩm (phần cứng, phần mềm hoặc dịch vụ) để tạo ra giá trị 

kinh tế trong thị trường sản phẩm của mình. Tài sản có thể là tài sản cụ thể của DN 

(Firm-specific) hay được tiếp cận của công ty từ thị trường yếu tố nguồn lực (Firm-

addressable). Các nguồn lực (resources) là những tài sản mà một DN thực sự có thể 

truy cập và sử dụng (access and use) trong quá trình triển khai và phát triển các sản 

phẩm để tạo ra giá trị trong thị trường của mình. (2) Khả năng được định nghĩa là “mẫu 

lặp lại hành động” (Sanchez & Heene,1996) mà một công ty có thể tích hợp, xây dựng 

và cấu trúc lại để tạo ra năng lực cho phép nó thực hiện giá trị gia tăng. Khả năng là 

phương tiện mà các nguồn lực của công ty được triển khai bởi các nhà quản lý của nó 

(Amit & Schoemaker, 1993; Sanchez & Heene, 1996). Hubbard & ctg (2008) cho rằng, 

trong lý thuyết CBV có hai loại chính của khả năng là (1) “khả năng thông thường - 

ordinary capabilities” được sử dụng trong điều hành hàng ngày của DN và (2) “khả 

năng năng động – dynamic capabilities” cho phép chuyển hóa “khả năng thông 

thường” của một công ty (Winter, 2003). Khả năng động của một công ty là cần thiết 

để đáp ứng thành công với những thay đổi trên thị trường (Teece & ctg, 1997). Khả 

năng động bao gồm: sự phát triển của sản phẩm, đưa ra quyết định chiến lược và các 

quá trình liên kết cho phép một công ty xây dựng năng lực mới (Eisenhardt & Martin, 

2000). Trong thị trường năng động, khả năng động của một DN là rất cần thiết cho 

thích ứng dài hạn và sự sống còn. Sanchez & Heence (1996) định nghĩa khả năng tích 

hợp như khả năng kết hợp và tái kết hợp các nguồn lực của công ty. (3) Năng lực là 

khả năng duy trì, triển khai, phối hợp các nguồn lực và khả năng theo cách giúp công ty 

đạt được mục tiêu trong những bối cảnh cạnh tranh (Sanchezb & Heene, 1996, 2004) - 

đòi hỏi sự phối hợp của cả nguồn lực và khả năng và do đó chiếm một cấp độ thứ bậc 

cao hơn so với các nguồn lực và khả năng. Năng lực cũng có thể được xem như là biểu 

hiện của “quá trình học hỏi liên quan đến công ty, đặc biệt là làm thế nào để phối hợp 
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các kỹ năng sản xuất đa dạng và tích hợp nhiều dòng công nghệ” (Prahalad & Hamel, 

1990; Ljungquist, 2007). Các công ty khác nhau không chỉ trong nguồn gốc của các 

nguồn lực và khả năng, mà còn ở khả năng triển khai, phối hợp các nguồn lực và khả 

năng của mình. Do đó, các công ty cạnh tranh dựa vào năng lực và khả năng khác nhau 

của mình. Năng lực là cơ sở tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững của DN.  

e. Lý thuyết đánh giá năng lực cạnh tranh theo quan điểm định hướng thị trường 

Lý thuyết NLCT dựa trên định hướng thị trường (Market Orientation - MO) được 

phát triển trên cơ sở cho rằng một DN sẽ đạt được NLCT bằng cách tập trung vào việc 

làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, tạo ra giá trị khách hàng tốt hơn so 

với đối thủ và đạt được kết quả hoạt động kinh doanh. Theo quan điểm định hướng thị 

trường, các DN đạt được NLCT là DN có khả năng đáp ứng khách hàng tốt hơn đối 

thủ. Bên cạnh đó, các DN có khả năng xem xét, đánh giá sự thay đổi nhanh chóng của 

thị trường và hành động dựa trên thông tin thị trường sẽ đạt được vị trí tốt nhất để 

giành được lợi thế cạnh tranh (Day, 1993, 1994; Slater & Narver, 1990; Tuominen & 

ctg, 1997; Kotler & Amstrong, 2012; Parasuraman & Zeithaml, 1988; Srivastava, 

Fahey & Christensen, 2001; Christensen, 2010). Cách tiếp cận lợi thế cạnh tranh này là 

dựa trên sản phẩm khác biệt được định vị đối với nhóm khách hàng sẵn sàng trả nhiều 

tiền hơn cho việc sử dụng hàng hóa hay các dịch vụ cung cấp có tính khác biệt so với 

sản phẩm cùng loại. Bên cạnh đó, lợi thế cạnh tranh cũng có thể đạt được bằng cách tập 

trung vào phát triển vị trí dẫn đầu về chi phí trong ngành (Porter, 1985, 1998). Do vậy, 

DN định hướng thị trường là những DN muốn xây dựng một lợi thế cạnh tranh bền 

vững và nó thực hiện bằng cách nghiên cứu những gì khách hàng muốn để xây dựng, 

tận dụng các nguồn lực, quy trình cần thiết để cung cấp các giá trị mà khách hàng cần 

và thích ứng với những quy trình tạo ra giá trị gia tăng khi điều kiện thị trường thay 

đổi. Hơn nữa, các DN định hướng thị trường nhìn xa hơn nhu cầu của khách hàng hiện 

tại để phát triển sản phẩm trong tương lai nhằm khai thác nhu cầu tiềm ẩn để tăng 

cường vị thế thị trường theo thời gian (Slater & Narver, 1990). Sử dụng các quá trình 

này làm cơ sở cho lợi thế cạnh tranh, DN cần phát triển khả năng để tạo ra, phổ biến và 

đáp ứng thông tin thị trường (Day, 1994) và các quy trình hành động trên thông tin này 

(Hunt & Morgan, 1995; Voehies & Harker, 2000). Theo Kotler & Amstrong (2012, tr. 

528), “DN có lợi thế cạnh tranh hơn đối thủ bằng cách tạo ra cho khách hàng giá trị 

vượt trội so với đối thủ". Muốn vậy DN phải trở nên chuyên nghiệp trong việc quản lý 

sản phẩm, quản lý các mối quan hệ khách hàng.  

1.1.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh  

Cho đến nay, các thuật ngữ “năng lực cạnh tranh”, “sức cạnh tranh” và “khả 

năng cạnh tranh” được sử dụng nhiều ở Việt Nam, trong khi từ thông dụng trong 
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tiếng Anh là “competitiveness”, cho nên chúng cùng chung một nghĩa và có thể dùng 

thay thế cho nhau. Một định nghĩa chính xác cho khái niệm này đến nay vẫn chưa 

thống nhất. Dưới đây là một số định nghĩa về NLCT: 

Trên góc độ tổng quát lấy con người làm trung tâm, khái niệm NLCT được Diễn 

đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2006 quan niệm rằng: Năng lực cạnh tranh liên 

quan đến các yếu tố năng suất, hiệu suất và khả năng sinh lợi. Năng lực cạnh tranh 

là một phương tiện nhằm tăng các tiêu chuẩn cuộc sống và phúc lợi xã hội. Xét trên 

bình diện toàn cầu, nhờ tăng năng suất, hiệu suất trong bối cảnh phân công lao động 

quốc tế, năng lực cạnh tranh tạo nền tảng cho việc tăng thu nhập của người dân. 

Theo Hội đồng Năng lực cạnh tranh của Mỹ, NLCT là khả năng của 

một quốc gia trong điều kiện thị trường tự do và lành mạnh, tạo ra các sản phẩm 

và dịch vụ phù hợp với yêu cầu của thị trường quốc tế. 

Diễn đàn cao cấp về cạnh tranh công nghiệp (HLFIC) của OECD định nghĩa 

NLCT là khả năng của các DN, các ngành, các vùng, các quốc gia hoặc khu trong việc 

tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện cạnh tranh quốc tế trên cơ sở bền 

vững. Đây là một cách định nghĩa đã kết hợp cả cấp độ DN, ngành và cấp độ quốc gia. 

Bởi có nhiều cách hiểu khác nhau dẫn đến nhiều quan niệm khác nhau về NLCT: 

(i) Theo M.Porter thì NLCT chỉ có nghĩa khi xem xét ở cấp độ quốc gia là năng suất 

[101]; (ii) Theo Krugman (1994) thì NLCT ít nhiều chỉ phù hợp ở cấp độ DN vì ranh 

giới cận dưới ở đây rất rõ ràng, nếu công ty không bù đắp nổi chi phí thì hiện tại hoặc 

sau này sẽ phải từ bỏ kinh doanh hoặc phá sản [99]; (ii) Theo OECD thì NLCT phải 

xét ở nhiều cấp độ khác nhau (DN, các ngành, các quốc gia hoặc khu vực). 

Do vậy, khi nghiên cứu NLCT người ta thường xem xét, phân biệt NLCT theo 4 

cấp độ: NLCT của sản phẩm, NLCT doanh nghiệp, NLCT ngành, NLCT quốc gia. 

Từ các khái niệm trên ta có thể hiểu rằng NLCT là khả năng tạo ra các sản 

phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của thị trường, đồng thời nó tạo ra thu nhập cao 

và bền vững hơn cho các chủ thể cạnh tranh trong các mối quan hệ kinh tế nhất định”. 

1.1.3.  Các cấp độ năng lực cạnh tranh  

1.1.3.1. Năng lực cạnh tranh ở cấp độ quốc gia 

Đề cập đến phạm vi quốc gia, NLCT ở cấp độ này thường phụ thuộc vào năng 

suất sử dụng nguồn lực con người, tài nguyên và vốn của quốc gia đó, nó gắn liền với 

NLCT của tất cả các chủ thể bên trong nền kinh tế. 

Uỷ ban phụ trách về NLCT của các ngành ở Hoa Kỳ (The U.S. President's 

Commission on Industrial Competitiveness) đưa ra định nghĩa về NLCT của một 

quốc gia như sau: NLCT của một quốc gia là khả năng mà quốc gia đó – trong điều 

kiện thị trường tự do và công bằng – có thể sản xuất hàng hoá dịch vụ đạt tiêu chuẩn 
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của thị trường quốc tế, đồng thời vẫn duy trì và mở rộng được thu nhập thực tế của 

công dân nước mình. 

Theo báo cáo về NLCT toàn cầu (The Global Competitiveness Report) của Diễn 

đàn kinh tế thế giới (WEF) năm 1997 thì NLCT của một quốc gia là khả năng mà 

quốc gia đó duy trì và đạt được những tiến bộ trong việc cải thiện mức sống, được 

phản ánh bằng mức tăng GDP trên đầu người [125]. 

Đối với một quốc gia, NLCT là khả năng nâng cao mức sống một cách nhanh và 

bền vững, tức là đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao và ổn định được đo lường 

bằng mức độ thay đổi trong thu nhập bình quân đầu người qua các năm [4]. Chúng 

được đo bằng các chỉ số NLCT toàn cầu (GCI), được xây dựng bởi 9 nhóm yếu tố: 

thể chế, hạ tầng, kinh tế vĩ mô, giáo dục tiểu học và  y tế, đào tạo và giáo dục bậc cao, 

hiệu quả thị trường, mức độ sẵn sàng về công nghệ, trình độ kinh doanh và đổi mới. 

Theo cách tiếp cận này, trình độ và chất lượng hoạt động của các DN là một yếu tố 

quan trọng quyết định đến NLCT quốc gia. 

Giữa các cấp độ cạnh tranh có mối liên hệ mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau. Nên khi 

đánh giá NLCT của DN thì phải đặt nó trong mối tương quan giữa các cấp độ NLCT 

này. NLCT quốc gia là tiền đề cho ngành, cho DN phát triển thông qua việc tạo ra 

những cơ hội, môi trường đầu tư và môi trường kinh doanh thuận lợi. NLCT cấp tỉnh 

tăng lên tạo điều kiện thuận lợi cho DN sở tại hoạt động thuận lợi và hiệu quả.  

1.1.3.2. Năng lực cạnh tranh ở cấp độ ngành 

Theo Franziska Blunck (2015), NLCT của môt ngành là khả năng đạt được 

những thành tích bền vững của các DN trong ngành so với các đối thủ nước ngoài, 

mà không nhờ sự bảo hộ hoặc trợ cấp [79]. 

Diễn đàn cao cấp về cạnh tranh công nghiệp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển 

kinh tế (OECD) đã có khái niệm NLCT của ngành như sau: NLCT của ngành là khả 

năng của ngành trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện cạnh 

tranh quốc tế [109]. Tuy là định nghĩa của cấp ngành, nhưng OECD đã gắn với điều 

kiện cạnh tranh quốc tế và định nghĩa này rất hợp lý trong điều kiện hội nhập kinh tế 

quốc tế hiện nay. 

Như vậy, NLCT cấp ngành là tổng hợp NLCT của các DN trong một ngành và 

mối quan hệ giữa chúng. Nói chung, NLCT của một DN hoặc của một ngành tuỳ 

thuộc vào khả năng sản xuất hàng hoá, dịch vụ, chất lượng, mức giá bằng hoặc thấp 

hơn mức giá phổ biến trên thị trường mà không cần đến trợ giá.  

1.1.3.3. Năng lực cạnh tranh ở cấp độ doanh nghiệp 

Khái niệm NLCT DN được đề cập đầu tiên ở Mỹ vào đầu những năm 1980. 
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Theo Aldington Report (1985) Doanh nghiệp có NLCT là DN có thể sản xuất 

sản phẩm và dịch vụ với chất lượng vượt trội và giá cả thấp hơn các đối thủ khác 

trong nước và quốc tế. NLCT đồng nghĩa với việc đạt được lợi ích lâu dài của DN và 

khả năng bảo đảm thu nhập cho người lao động và chủ DN [64].  

Trong quản trị chiến lược, “NLCT của một DN là khả năng của một DN đạt 

được tỷ suất lợi nhuận cao hơn tỷ suất lợi nhuận bình quân của ngành” [89, Tr.105]. 

Quan niệm này chỉ rõ bản chất của lợi thế cạnh tranh là hướng tới mục tiêu lợi nhuận 

nhưng lại không giúp nhiều cho việc phân tích các yếu tố tạo nên NLCT, đặc biệt là 

trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế.  

Năm 1998, Bộ Thương mại và Công nghiệp Anh đưa ra định nghĩa: Đối 

với DN, NLCT là khả năng sản xuất đúng sản phẩm, xác định đúng giá cả và vào 

đúng thời điểm. Điều đó có nghĩa là đáp ứng nhu cầu khách hàng với hiệu suất và 

hiệu quả hơn các DN khác [75]. 

Theo Đặng Đức Thành, NLCT của DN được đo bằng khả năng duy trì và mở 

rộng thị phần, thu lợi nhuận cho DN trong môi trường cạnh tranh trong nước và 

ngoài nước [40]. 

Theo Tôn Thất Nguyễn Thiêm, NLCT của DN là việc gia tăng giá trị nội sinh 

và ngoại sinh của DN [43]. 

Tóm lại, khái niệm NLCT của DN là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế trong 

việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút và sử dụng có hiệu quả 

các yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao và bền vững. NLCT của DN chịu tác 

động của nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả những yếu tố bên ngoài DN như thị 

trường, thể chế chính sách, kết cấu hạ tầng lẫn các yếu tố bên trong bản thân DN như 

trình độ công nghệ, năng lực tổ chức quản lý, tài chính, nhân lực, uy tín,... 

1.1.3.4. Năng lực cạnh tranh ở cấp độ sản phẩm 

Khái niệm về NLCT sản phẩm vẫn còn nhiều tranh cãi và chưa có sự thống 

nhất. Tuy nhiên, kể từ khi xuất hiện cho đến nay đã có nhiều tác giả đưa ra nhiều 

quan niệm khác nhau về NLCT sản phẩm, cụ thể như sau: 

Theo Bùi Xuân Phong (2006), NLCT của sản phẩm, dịch vụ là khả năng sản 

phẩm, dịch vụ đó được sử dụng được nhiều và nhanh chóng khi trên thị trường có 

nhiều DN cùng cung cấp loại sản phẩm, dịch vụ đó [32]. 

Theo Micheael E.Porter thì NLCT của sản phẩm là sự vượt trội của nó so với 

sản phẩm cùng loại do các đối thủ khác cung cấp trên cùng một thị trường [103]. 

Còn theo Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2003) thì cho rằng: Sản phẩm cạnh tranh là 

sản phẩm đem lại giá trị tăng cao hơn hoặc mới lạ hơn để khách hàng lựa chọn sản 



25 

phẩm của mình chứ không phải lựa chọn sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Cạnh 

tranh không phải mang tính chất nhất thời mà là một quá trình liên tục [43]. 

Trần Thị Anh Thư (2012), NLCT của sản phẩm, dịch vụ chính là năng lực nắm 

giữ và nâng cao thị phần của loại sản phẩm, dịch vụ do chủ thể sản xuất và cung ứng 

nào đó đem ra để tiêu thụ so với sản phẩm, dịch vụ cùng loại của các chủ thể sản 

xuất, cung ứng khác đem đến tiêu thụ ở cùng một khu vực thị trường và thời gian 

nhất định [50]. 

Theo Nguyễn Hữu Khải (2004), NLCT của một loại sản phẩm hàng hóa hay 

dịch vụ nào đó trên thị trường trong nước và quốc tế là sự thể hiện tính ưu việt hay 

tính hơn hẳn của nó so với sản phẩm cùng loại [21]. 

Cũng theo quan điểm này để đo lường sự vượt trội của sản phẩm cần sử dụng 

các tiêu chí đánh giá như: Khối lượng sản phẩm bán ra, chất lượng sản phẩm, giá sản 

phẩm, thương hiệu, kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm, uy tín của sản phẩm trên thị 

trường,…cũng như các yếu tố lợi thế về môi trường kinh doanh [21]. 

NLCT của sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng, giá cả, tốc độ cung cấp, dịch vụ 

đi kèm, thương hiệu, quảng cáo, uy tín của người bán, chính sách hậu mãi … Khi 

đánh giá NLCT sản phẩm, dịch vụ người ta thường sử dụng các tiêu chí liên quan đến 

sản phẩm (chất lượng, mẫu mã, thương hiệu, ...) hoặc kết quả kinh doanh của sản 

phẩm (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thị phần). Các tiêu chí này là biểu hiện cả bên 

trong lẫn bên ngoài của NLCT của sản phẩm, dịch vụ [50]. 

Do vậy, NCS cho rằng, NLCT sản phẩm là sự vượt trội của sản phẩm đó so với 

sản phẩm cùng loại trên cùng một thị trường tại cùng một thời điểm.  

Sự vượt trội này được xem xét trên cả khía cạnh định tính (chất lượng sản phẩm, 

thương hiệu, mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm,…) và định lượng (giá bán, thị phần, sản 

lượng, doanh thu,…). Do vậy, đây là căn cứ quan trọng để đánh giá NLCT sản phẩm. 

1.2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 

SẢN PHẨM GỖ XUẤT KHẨU  

1.2.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm gỗ 

xuất khẩu 

1.2.2.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu  

Trong bối cảnh hội nhập và mở cửa nền kinh tế, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra 

mạnh mẽ, bên cạnh đó, SPXK chịu sự cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên từ trước đến nay 

chưa có nhiều khái niệm diễn tả NLCT SPXK. Gần đây cũng có một quan niệm về 

NLCT SPXK được đề xuất đó là sự vượt trội sản phẩm của một quốc gia so với các sản 
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phẩm cùng loại của các quốc gia khác về chất lượng và giá cả, với cùng điều kiện đáp 

ứng được yêu cầu của thị trường nhập khẩu (NK) trong cùng một thời điểm [55]. 

Tuy nhiên, ngày nay vấn đề cạnh tranh không chỉ còn là việc so sánh giữa giá cả 

và chất lượng mà còn nhiều yếu tố khác như thương hiệu, mẫu mã, kiểu dáng sản 

phẩm, sự độc đáo của sản phẩm, sự khác biệt của sản phẩm,…. Nếu sản phẩm chỉ có 

giá rẻ hơn hoặc chất lượng hơn chưa chắc đã thuyết phục người tiêu dùng chọn mua.   

Với cách nhìn nhận như trên kết hợp với sự kế thừa từ khái niệm NLCT sản 

phẩm tác giả đề xuất khái niệm NLCT SPXK là sự vượt trội cả về định tính (gồm: 

chất lượng, thương hiệu, mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm,... ) và định lượng (gồm: giá 

bán, thị phần, sản lượng, doanh thu,...) của một sản phẩm xuất khẩu so với các sản 

phẩm cùng loại ở thị trường nước ngoài tại cùng một thời điểm.  

Đồng thời để đánh giá NLCT SPXK cần sử dụng các tiêu chí như: chất lượng, 

số lượng sản phẩm bán ra, doanh thu, giá cả, thương hiệu, mẫu mã, kiểu dáng, sự độc 

đáo, sự khác biệt của sản phẩm, …. so với sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh 

tại thời điểm nghiên cứu. 

Ngoài các tiêu chí nêu trên, NLCT của SPXK còn được đánh giá thông qua lợi 

thế so sánh của sản phẩm đó. Do vậy, người ta thường dùng các tiêu chí đo lường lợi 

thế so sánh như: Hệ số lợi thế so sánh (RCA), Hệ số nội địa hóa (DRC) hay chỉ số 

cạnh tranh thương mại (TC) để so sánh sự lợi thế hay bất lợi của sản phẩm trên thị 

trường thế giới, từ đó làm cơ sở để đánh giá NLCT cho SPXK[21].  

1.2.2.2. Năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu 

Đến nay, vẫn chưa có nhiều khái niệm đề cập đến NLCT SPGXK mặc dù hiện 

nay họat động thương mại xuất nhập khẩu SPG diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam và thế 

giới. Gần đây, có một quan điểm về NLCT SPGXK đó là sự vượt trội SPGXK của một 

quốc gia so với các SPG cùng loại của các quốc gia khác về chất lượng, giá cả, với điều 

kiện cùng đáp ứng được yêu cầu của thị trường NK trong cùng một thời điểm [55]. 

Tuy nhiên, tương tự như lập luận ở trên, quan điểm NLCT SPGXK này chưa 

bao hàm hết tính cạnh tranh của sản phẩm. Do vậy, NCS cho rằng NLCT SPGXK đó 

là sự vượt trội cả về định tính (gồm: chất lượng, thương hiệu, mẫu mã, kiểu dáng sản 

phẩm,...) và định lượng (gồm: giá bán, thị phần, sản lượng, doanh thu,...) của 

SPGXK so với các SPG cùng loại ở thị trường nước ngoài tại cùng một thời điểm. 

1.2.2. Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu 

Nâng cao NLCT SPGXK là việc tìm ra những biện pháp tác động vào mọi khía 

cạnh của quá trình tạo ra SPGXK từ khâu trồng rừng, thu mua, chế biến và xuất khẩu 

sản phẩm gỗ nhằm làm cho sản phẩm gỗ có sự vượt trội về khía cạnh định tính (bao 
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gồm: chất lượng sản phẩm, thương hiệu, mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm,…) và định 

lượng (bao gồm: giá bán, thị phần, sản lượng, doanh thu,…) so với sản phẩm gỗ cùng 

loại của đối thủ cạnh tranh hoặc làm tăng thêm sức mạnh cho sản phẩm gỗ trên thị 

trường nước nhập khẩu. Nghĩa là muốn nâng cao NLCT chúng ta cần thực hiện các 

biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, nâng tầm 

thương hiệu, cải tiến mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm, tăng cường mở rộng thị phần,... từ 

đó tạo lợi thế trong cạnh tranh cho sản phẩm gỗ hơn sản phẩm cùng loại nhằm thu hút 

khách hàng từ đối thủ cũng như khách hàng tiềm năng trên thị trường nước nhập khẩu. 

Nói cách khác, nâng cao NLCT cho sản phẩm gỗ xuất khẩu là sử dụng các biện 

pháp nhằm khắc phục những tồn tại được coi là “lực cản” làm giảm NLCT của sản 

phẩm gỗ, đồng thời hoàn thiện những yếu tố làm tăng NLCT của sản phẩm so với sản 

phẩm gỗ cùng loại của đối thủ trên thị trường nước nhập khẩu, nhằm tạo được sự 

thắng thế trong cạnh tranh bằng việc làm cho thị phần của sản phẩm gỗ tại thị trường 

nước nhập khẩu ngày càng tăng lên so với thị phần của đối thủ cạnh tranh. 

1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH 

TRANH SẢN PHẨM GỖ XUẤT KHẨU 

Quá trình nâng cao NLCT sản phẩm chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài 

cũng như các yếu tố  bên trong nội bộ doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh sản phẩm. 

1.3.1. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 

Theo lý thuyết năng lực được đề xuất và phát triển bởi các nghiên cứu của 

Wernerfelt (1984), Barney (1991), Peteraf (1993), Sanchez & Heene (1996, 2008). Bên 

cạnh đó, qua nghiên cứu, phát triển và vận dụng lý thuyết này, Phạm Thu Hương 

(2017) đã chỉ ra có 5 nhóm yếu tố chính bên trong tác động đến việc nâng cao NLCT, 

gồm: (1) Năng lực quản lý điều hành, (2) Năng lực marketing, (3) Năng lực tài chính, 

(4) Năng lực thiết bị và công nghệ, (5) Năng lực tổ chức dịch vụ. Tuy nhiên, căn cứ 

vào đặc điểm của ngành công nghiệp CBGXK của Việt Nam nói chung và tỉnh Bình 

Định nói riêng như: Quy mô sản xuất của ngành nhỏ, lẻ, manh mún và có sự phân bố 

không đồng đều; Công nghệ sản xuất lạc hậu, sản xuất thủ công vẫn chiếm tỷ lệ lớn, 

lực lượng lao động thiếu tay nghề, trình độ chuyên môn thấp; Nguồn nguyên liệu còn 

thiếu về số lượng cũng như chất lượng. Với những đặc điểm trên và qua kết quả thảo 

luận với các chuyên gia (trình bày ở chương 2), nghiên cứu bổ sung thêm yếu tố chất 

lượng nguồn lao động và yếu tố nguồn nguyên liệu đầu vào. Bởi vì, nguyên liệu đầu 

vào là yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm, đồng thời chất lượng sản phẩm cũng là 

một căn cứ qua trọng để đánh giá việc nâng cao NLCT sản phẩm. Do vậy, luận án đề 

xuất bổ sung thêm yếu tố (6) Chất lượng nguồn lao động và (7) Nguồn nguyên liệu. 

Hơn nữa, trong môi trường cạnh tranh toàn cầu như hiện nay, để đứng vững trên thị 
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trường cần có khả năng tìm kiếm, duy trì mối quan hệ với khách hàng, bạn hàng thậm 

chí là khả năng liên kết hợp tác với các DN trong ngành để tạo nên sức mạnh tổng hợp 

để cạnh tranh trên thị trường thế giới. Vì vậy, một DN có năng lực tạo lập mối quan hệ 

tốt thì sẽ có sức mạnh tổng hợp trong cạnh tranh.  Do đó, có thể xem năng lực tạo lập 

mối quan hệ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT của DN, từ 

đó nâng cao NLCT của sản phẩm. Vì vậy, luận án bổ sung nghiên cứu yếu tố (8) Năng 

lực tạo lập mối quan hệ là một trong những yếu tố bên trong (nội lực) có ảnh hưởng 

đến việc nâng cao NLCT SPGXK nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng.  

Bên cạnh đó, do đặc điểm hoạt động của các DN CBGXK là DN chuyên sản 

xuất nên tác giả đề xuất bỏ yếu tố (5) Năng lực tổ chức dịch vụ.  

Như vậy, luận án sử dụng 7 nhóm yếu tố môi trường bên trong (nội tại) ảnh 

hưởng đến việc nâng cao NLCT của DN CBGXK qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến 

NLCT SPGXK, bao gồm: Năng lực tổ chức quản lý DN; Năng lực marketing; Năng 

lực tài chính; Năng lực thiết bị và công nghệ; Chất lượng nguồn lao động; Nguồn 

nguyên liệu; Năng lực tạo lập mối quan hệ. Các yếu tố đó cụ thể như sau: 

a.Năng lực năng lực thiết bị và công nghệ 

Thiết bị, công nghệ sản xuất là yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến 

NLCT của DN. Công nghệ phù hợp cho phép rút ngắn thời gian sản xuất, giảm mức 

tiêu hao năng lượng, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản 

phẩm, tạo ra lợi thế quan trọng đối với sản phẩm của DN. Công nghệ còn tác động tới 

tổ chức sản xuất của DN, nâng cao trình độ cơ khí hoá, tự động hoá của DN. Để có 

công nghệ phù hợp, DN cần có thông tin về công nghệ, chuyển giao công nghệ, tăng 

cường nghiên cứu cải tiến công nghệ, hợp lí hoá sản xuất, tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin, đầu tư đổi mới công nghệ. Đồng thời, DN cần đào tạo nâng cao trình 

độ tay nghề để sử dụng có hiệu quả công nghệ hiện đại. Các nghiên cứu của Hudson 

(2001); Quian, Li (2003); Chowdhury, Islam Alam (2013); Thọ & Trang (2008) cho 

thấy các đặc điểm sau về công nghệ tác động đến NLCT của DN, đó là: chậm đổi mới 

công nghệ; công nghệ phù hợp; khả năng ứng dụng và tiếp cận công nghệ mới; trình 

độ nhân lực của bộ phận nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong DN.  

b. Chất lượng nguồn lao động 

Lao động là một trong các yếu tố đầu vào quan trọng của mọi quá trình sản xuất 

bên cạnh vốn và công nghệ. Do vậy, để có thể tạo ra sản phẩm chất lượng, có tính 

cạnh tranh cao thì đòi hỏi các yếu tố đầu vào phải chất lượng, trong đó có lao động. 

Bên cạnh đó, trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới thì yêu cầu về chất 

lượng lao động cao đủ sức đáp ứng được những yêu cầu của trình độ phát triển của 

khu vực, của thế giới, của thời đại... là cần thiết. Theo Nguyễn Đình Thọ (2009) lao 
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động và chất lượng lao động là một trong các nguồn lực tạo nên năng lực của DN. 

Cchất lượng lao động được đánh giá trên các khía cạnh như: Kinh nghiệm, kiến thức, 

kỹ năng của nhà quản lý và nhân viên; Khả năng thích ứng và lòng trung thành của 

nhân viên [47]. Theo đó, Nguyễn Thị Mai Trang và cộng sự (2004) cũng đánh giá  

chất lượng nguồn lao động thông qua trình độ học vấn, ý thức tổ chức cũng như thái 

độ của người lao động [121]. Đồng thời, theo nhận định của nhóm tác giả này thì 

nguồn nhân lực và chất lượng lao động có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của 

DN. Vì vậy, để một DN có đủ sức cạnh tranh trong giai đoạn này đòi hỏi phải đảm 

bảo có nguồn lao động chất lượng. Tuy nhiên, có thể hiểu chất lượng nguồn lao động 

là toàn bộ năng lực của lực lượng lao động được biểu hiên thông qua ba mặt: thể lực, 

trí lực, tinh thần. Do vậy, để đánh giá chất lượng nguồn lao động chúng ta căn cứ vào 

3 mặt thể lực, trí lực và tinh thần. 

c. Nguồn nguyên liệu 

Theo Nguyễn Đình Thọ (2009), bên cạnh các nguồn lực vật chất khác thì 

nguyên liệu là một trong những yếu tố tạo nên năng lực của DN [47]. Nguyên liệu là 

đầu vào không thể thiếu của mọi quá trình sản xuất. Nó là yếu tố trực tiếp cấu tạo nên 

sản phẩm. Thiếu nguyên liệu thì quá trình sản xuất sẽ bị gián đoạn hoặc không tiến 

hành được. Vì vậy, nguyên liệu có vai trò rất quan trọng trong việc quyết định kết quả 

và hiệu quả kinh doanh của DN. Nếu nguyên liệu được đảm bảo đầy đủ về số lượng, 

chất lượng, chủng loại... thì nó sẽ tác động rất lớn đến chất lượng sản phẩm. Do đó, 

đảm bảo đúng chất lượng, đủ số lượng và chủng loại nguyên liệu cho sản xuất là một 

biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ đó, góp phần làm tăng NLCT của sản 

phẩm trên thị trường. Hơn nữa, nguyên liệu cũng liên quan trực tiếp tới kế hoạch sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm. Do đó, cung ứng nguyên vật liệu kịp thời với giá cả hợp lý 

sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. 

Muốn vậy, DN cần chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào thì hiệu quả kinh doanh sẽ 

cao. Sự chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào được thể hiện thông qua việc tự tạo và 

cung ứng nguyên liệu cho mình hoặc tự tìm kiếm thị trường cung ứng nguyên liệu 

rộng lớn, giá rẻ và chất lượng. Đây là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu 

quả kinh doanh của DN. Đồng thời tăng sức cạnh tranh của DN trên thị trường, qua 

đó tăng NLCT cho sản phẩm. 

d. Năng lực marketing  

Marketing là chức năng làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng để đạt được mục 

tiêu của DN, Kotler và cộng sự (2006)[30]. Vì vậy, năng lực marketing của DN được 

thể hiện thông qua việc liên tục theo dõi và đáp ứng được với những thay đổi của 

khách hàng cùng với đối thủ cạnh tranh (Kotler và cộng sự, 2006; Homburg và cộng 
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sự, 2007). Việc đánh giá năng lực marketing của DN được thực hiện thông qua bốn 

thành phần cơ bản sau [45]. (1) Đáp ứng khách hàng, thể hiện sự đáp ứng của DN 

theo sự thay đổi về nhu cầu và ước muốn của khách hàng. (2) Phản ứng với đối thủ 

cạnh tranh, thể hiện sự theo dõi của DN đối với các hoạt động kinh doanh của đối thủ 

cạnh tranh. Chẳng hạn như các chiến lược Marketing mà DN thực hiện để đáp trả với 

đối thủ cạnh tranh. (3) Thích ứng với môi trường vĩ mô, thể hiện việc DN theo dõi sự 

thay đổi của môi trường vĩ mô để nắm bắt các cơ hội và rào cản kinh doanh từ đó có 

các chính sách kinh doanh phù hợp. (4) Chất lượng mối quan hệ với đối tác, gọi tắt là 

chất lượng quan hệ, thể hiện mức độ DN đạt được chất lượng mối quan hệ với khách 

hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối và các cấp chính quyền có liên quan. Đó là việc DN 

thực hiện những cam kết đã đề ra với khách hàng hay là các thành viên tham gia thỏa 

mãn với mối quan hệ đã thiết lập. 

e. Năng lực quản lý điều hành  

Theo Nguyễn Đình Thọ (2009) thì năng lực quản lý điều hành là một trong những 

yếu tố cấu thành năng lực của DN [47]. Cùng quan điểm này thì Phạm Thu Hương 

(2017) cũng xem năng lực quản lý điều hành là một yếu tố có tác động lớn đến năng 

lực của DN [20]. Bởi vì, năng lực tổ chức, quản lí DN được coi là yếu tố có tính quyết 

định sự tồn tại và phát triển của DN nói chung cũng như NLCT của DN nói riêng. Do 

vậy, năng lực quản lý DN được thể hiện trên các mặt: Trình độ của đội ngũ cán bộ 

quản lí; Trình độ tổ chức, quản lí DN; Trình độ, năng lực quản lí của DN [47][20] . 

f. Năng lực tài chính 

Năng lực tài chính của DN là khả năng đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt 

động của DN nhằm đạt được các mục đích mà DN đã đề ra. Theo Nguyễn Đình Thọ 

(2009), năng lực tài chính thể hiện ở  việc tăng trưởng doanh thu của DN, tăng trưởng 

lợi nhuận của DN và khả năng tăng trưởng thị phần của DN [47]. Còn theo Phạm Thu 

Hương (2017), năng lực tài chính của DN được thể hiện ở khả năng đảm bảo nguồn 

vốn mà DN có khả năng huy động đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động của DN; 

được thể hiện ở quy mô vốn, khả năng huy động và sử dụng vốn có hiệu quả, năng lực 

quản lí tài chính... trong DN [20]. Trước hết, năng lực tài chính gắn với vốn là một yếu 

tố sản xuất cơ bản và là một đầu vào của DN. Do đó, việc sử dụng vốn có hiệu quả, 

quay vòng vốn nhanh, tốc độ tăng trưởng tài chính tốt ... có ý nghĩa rất lớn trong việc 

làm giảm chi phí vốn, giảm giá thành sản phẩm, quy mô tài chính tăng nhanh [20]. 

Đồng thời, vốn còn là tiền đề đối với các yếu tố sản xuất khác. Việc huy động vốn kịp 

thời nhằm đáp ứng vật tư, nguyên liệu, thuê công nhân, mua sắm thiết bị, công nghệ, tổ 

chức hệ thống bán lẻ... Như vậy, năng lực tài chính phản ánh sức mạnh kinh tế của DN, 

là yêu cầu đầu tiên, bắt buộc phải có nếu muốn DN thành công trong kinh doanh và 
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nâng cao NLCT. Năng lực tài chính mạnh mới góp phần tăng NLCT DN từ đó góp 

phần tăng NLCT cho sản phẩm. 

g. Năng lực tạo lập các mối quan hệ  

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài việc tận dụng tốt các yếu tố nguồn 

lực để nâng cao NLCT, DN còn phải tạo lập các mối quan hệ với các đối tượng khác 

nhau. Các mối quan hệ này bao gồm: mối quan hệ với khách hàng, với nhà cung cấp, 

với các tổ chức tín dụng, với các DN cùng ngành và với chính quyền [20]. Bên cạnh 

đó, theo Nguyễn Thị Mai Trang và cộng sự (2004) thì năng lực tạo lập mối quan hệ 

thể hiện ở việc DN có khả năng tạo lập mối quan hệ với khách hàng; với nhà phân 

phối; với nhà cung cấp; mối quan hệ với địa phương, gắn kết xã hội; hợp tác, liên kết 

với các DN khác và mối quan hệ với các tổ chức tín dụng [121]. Đặc biệt, trong điều 

kiện nền kinh tế hội nhập sâu rộng như hiện nay, với những đặc điểm của DN Việt 

Nam nói chung và các DN CBGXK tỉnh Bình Định nói riêng thì các mối quan hệ này 

có vai trò đặc biệt quan trọng, nó giúp cho các DN tận dụng tối đa các nguồn lực để 

có thể cạnh tranh một cách ngang bằng không chỉ với các DN trong nước mà còn với 

các DN nước ngoài. Do đó sự liên kết giữa các DN sẽ tạo ra sức mạnh cạnh tranh cho 

DN, từ đó liên đới tác động đến NLCT sản phẩm. 

1.3.2. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 

Theo MC Porter (1990,1998) [101], các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến việc 

nâng cao NLCT của SPGXK bao gồm: Điều kiện đầu vào; điều kiện về cầu; các ngành 

liên quan và các ngành hỗ trợ; chiến lược và cấu trúc mức độ cạnh tranh; và tác động 

của nhà nước. Các yếu tố này đã được MC. Porter khái quát hóa trong Mô hình Kim 

cương (Hình 1.2) về NLCT.  

Mô hình kim cương của MC.Porter đã xây dựng dựa trên bốn thuộc tính lớn của 

một quốc gia và nó hình thành nên môi trường cạnh tranh cho các DN tại nước đó. 

Những thuộc tính này hoặc thúc đẩy hoặc ngăn cản sự tạo ra lợi thế cạnh tranh của 

quốc gia đó. Những thuộc tính đó là: (1) Điều kiện về các yếu tố sản xuất: Vị thế của 

một nước 1 địa phương về các yếu tố sản xuất, ví dụ: nguyên liệu, nguồn lao động có 

kỹ năng, cơ sở hạ tầng cần thiết để cạnh tranh trong một ngành cụ thể. (2) Các điều 

kiện về cầu: Nhu cầu trong nước đối với hàng hóa hoặc dịch vụ của một ngành. (3) Các 

ngành hỗ trợ và liên quan: Sự hiện diện hoặc không sẵn có của các ngành hỗ trợ và liên 

quan có NLCT quốc tế. (4) Chiến lược, cơ cấu và mức độ cạnh tranh nội bộ ngành: Các 

điều kiện quản lý, tổ chức và quản trị như thế nào, bản chất của đối thủ cạnh 

tranh trong nước. (5) Vai trò của chính phủ: Chính phủ có thể ảnh hưởng đến một trong 

số bốn yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh trên. Rõ ràng Chính phủ có thể ảnh 

hưởng đến các điều kiện cung cấp các yếu tố quan trọng của sản xuất, điều kiện nhu 
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cầu tại thị trường nội địa và sự cạnh tranh giữa các DN. (6) Cơ hội: là các sự kiện xảy 

ra bên ngoài kiểm soát của đối tượng nghiên cứu. Chúng rất quan trọng vì chúng tạo ra 

gián đoạn, trong đó một số vị trí tăng cạnh tranh và một số bị mất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Charles W.L.Hill (2009), Kinh doanh quốc tế, NXB McGraw-Hill 

Hình 1.2. Các yếu tố xác định lợi thế cạnh tranh quốc gia: Mô hình kim cương 

của Mc.Porter 

MC.Porter cho rằng có hai yếu tố nữa có thể chi phối tới mô hình kim cương của 

quốc gia theo những cách thức quan trọng khác nhau đó là: Cơ hội và vai trò của 

Chính phủ. Những cơ hội xảy đến, có thể giúp tái cấu trúc lại ngành và mang lại cơ 

hội cho các DN của một nước vượt lên. Vai trò của Chính phủ thể hiện bằng cách lựa 

chọn các chính sách của mình, có thể làm giảm đi hoặc cải thiện lợi thế quốc gia. Như 

vậy, theo lý thuyết của MC.Porter, các nước nên XK những sản phẩm của những ngành 

mà tại đó cả bốn thành phần của mô hình kim cương có điều kiện thuận lợi và NK trong 

những lĩnh vực tại đó các thành phần không có điều kiện thuận lợi. Đề tài “Nâng cao 

NLCT sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định” vừa nghiên cứu NLCT theo khía cạnh sản 

phẩm nhưng phạm vi nghiên cứu là tại một địa phương nên có thể xem là nghiên cứu 

NLCT ở cấp độ ngành. Do vậy, việc vận dụng mô hình kim cương của MC.Porter vào 

phân tích các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến NLCT SPGXK  là phù hợp.  

Các điều 

kiện về yếu 

tố sản xuất 

Chiến lược, cơ 

cấu, cạnh tranh 

ngành 

Các điều 

kiện về cầu 

Các ngành 

hỗ trợ và 

liên quan 

Vai trò của 

Chính phủ 

Cơ hội 
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1.4. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN 

PHẨM GỖ XUẤT KHẨU 

Qua quá trình nghiên cứu kỹ tổng quan các nghiên cứu liên quan ở trong và 

ngoài nước kết hợp với cơ sở lý luận về NLCT SPXK. Để việc lựa chọn tiêu chí đủ 

cơ sở để đánh giá NLCT SPGXK, luận án căn cứ vào các tiêu chí phản ảnh được cả 

biểu hiện bên ngoài lẫn bên trong của NLCT sản phẩm. Do đó, tiêu chí đánh giá 

NLCT SPGXK mà luận án sử dụng gồm cả nhóm tiêu chí định tính (chất lượng, mẫu 

mã, thương hiệu, ...) lẫn tiêu chí định lượng (sản lượng, doanh thu, thị phần). Hơn 

nữa, đã có nhiều nghiên cứu trước đây nhận định, đối với SPXK, ngoài các dấu hiệu 

nhận biết nêu trên, NLCT XK của sản phẩm còn được đánh giá thông qua lợi thế so 

sánh của sản phẩm đó. Do vậy, các tiêu chí thường dùng để đo lường lợi thế so sánh 

như: Hệ số lợi thế so sánh (RCA), Hệ số nội địa hóa (DRC) hay chỉ số cạnh tranh 

thường mại (TC) cũng được luận án sử dụng để so sánh lợi thế của SPGXK trên thị 

trường thế giới, từ đó làm cơ sở để đánh giá NLCT cho SPGXK. Tuy nhiên, căn cứ 

vào tài nguyên dữ liệu mà luận án thu thập được, tác giả chọn lọc và sử dụng các tiêu 

chí như: sản lượng và doanh thu, thị phần (MS), chỉ số cạnh tranh thương mại (TC), 

hệ số nội địa hóa (DRC) để đánh giá sức cạnh tranh của SPGXK. Luận án không sử 

dụng tiêu chí lợi thế so sánh (RCA), bởi vì tiêu chí này phản ánh lợi thế so sánh giữa 

các quốc gia với nhau, trong khi phạm vi nghiên cứu của luận án là tại một địa 

phương. Do vậy, hai nhóm tiêu chí đánh giá NLCT SPGXK mà luận án sử dụng là: 

1.4.1. Đối với nhóm tiêu chí định tính  

Đối với nhóm tiêu chí này, luận án kế thừa có chọn lọc các tiêu chí định tính để 

đánh giá NLCT sản phẩm từ các nghiên cứu của Phan Ánh Hè (2010) [14], Nguyễn 

Đình Long (2001) [23], Nguyễn Hữu Khải và cộng sự (2004) [21], Trần Thế Tuân 

(2017) [55]. Do đó, các tiêu chí định tính được sử dụng trong luận án này bao gồm: 

(1) Chất lượng sản phẩm; (2) Sự khác biệt và độc đáo sản phẩm; (3) Sự đa dạng về 

chủng loại, kiểu dáng; (4) Thương hiệu và uy tín thương hiệu 

1.4.2. Đối với nhóm tiêu chí định lượng 

Với cách lập luận như trên thì nhóm tiêu chí định lượng của luận án gồm: 

1.4.2.1  Sản lượng và doanh thu sản phẩm gỗ xuất khẩu 

Sản lượng và doanh thu của sản phẩm đồ gỗ XK là tiêu chí quan trọng, mang tính 

tuyệt đối dễ xác định nhất để đánh giá NLCT của hàng hoá XK. Hàng hoá có sức cạnh 

tranh cao sẽ dễ dàng bán được trên thị trường, doanh thu sẽ tăng lên; ngược lại, hàng 

hoá có sức cạnh tranh yếu sẽ có doanh thu thấp. Thông thường, khi doanh thu XK của 

một mặt hàng nào đó đạt ở mức cao và mức tăng trưởng đều đặn qua các năm trên thị 

trường thì chứng tỏ sản phẩm đó thoả mãn nhu cầu của khách hàng, được thị trường 
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chấp nhận. Mức độ thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng phản ánh sức cạnh tranh 

của hàng hoá cao hơn và ngược lại.  

1.4.2.2 Thị phần sản phẩm gỗ xuất khẩu 

Mỗi loại SPGXK thường có những khu vực thị trường riêng, với số lượng khách 

hàng nhất định. Khi hàng hoá đảm bảo được yếu tố bên trong (chất lượng tốt hơn, giá 

cả thấp hơn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tốt... ) và có được những yếu tố bên 

ngoài (cơ hội kinh doanh xuất hiện, công tác xúc tiến bán hàng hiệu quả, thương hiệu 

sản phẩm mạnh, kênh phân phối được mở rộng, ...) sẽ làm tăng sức cạnh tranh của 

sản phẩm và mở rộng được thị trường tiêu thụ, buộc đối thủ cạnh tranh phải nhường 

lại từng thị phần đã bị chiếm lĩnh. Để có thể duy trì và chiếm lĩnh được thị trường, sự 

có mặt kịp thời của hàng hoá trên thị trường và đáp ứng được những đòi hỏi của 

khách hàng là yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá. Theo Xiao 

Han và cộng sự (2009) [127], thị phần của sản phẩm đồ gỗ XK trên thị trường được 

tính theo công thức:  

.100%  ( đvt:%)    (1) 

Trong đó:  MS: Thị phần của đồ gỗ xuất khẩu; Xij: Số lượng (Kim ngạch xuất 

khẩu) đồ gỗ xuất khẩu; Xiw: Tổng số lượng (kim ngach xuất khẩu) đồ gỗ được tiêu 

thụ trên thị trường thế giới. 

Hoặc, chúng ta có thể sử dụng tiêu chí đánh giá thị phần qua tỷ trọng doanh thu 

của hàng hóa đồ gỗ XK trong mối quan hệ so sánh giữa đơn vị này với các đơn vị 

khác và các nước trên thế giới. Độ lớn của tiêu chí này phản ánh sức cạnh tranh của 

mặt hàng và vị trí của ngành đồ gỗ XK trên thị trường thế giới, một mặt hàng có thị 

phần càng lớn trên thị trường thì mặt hàng đó càng có sức cạnh tranh cao, tiềm năng 

cạnh tranh lớn. Ngược lại, một mặt hàng có thị phần nhỏ hay thị phần giảm sút trên 

thị trường là mặt hàng đó có sức cạnh tranh yếu, khả năng ảnh hưởng của mặt hàng 

đó đối với thị trường là rất kém.  

1.4.2.3. Chỉ số cạnh tranh thương mại 

Có nhiều nghiên cứu lập luận rằng khi quy mô sản xuất có ảnh hưởng quan 

trọng đến lợi thế cạnh tranh (Greenaway và Milner, 1993). Bởi khả năng cạnh tranh 

thương mại của một sản phẩm của một quốc gia cần xem xét sự chênh lệch giữa XK 

và NK. Xiao Han và cộng sự (2009) đã đề xuất chỉ công thức tính chỉ số cạnh tranh 

thương mại (TC: Trade competitiveness) như sau [127]: 

TCij = (Xij – Mij)/( Xij + Mij)   (2) 

Trong đó: TCij là chỉ số cạnh tranh thương mại của hàng hóa i 

Xij là giá trị xuất khẩu hàng hóa i của nước j 
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Mij  là giá trị nhập khẩu hàng hóa i của nước j 

Kết quả thu được của TCij dao động từ -1 đến 1.  

Nếu TCij > 0, quy mô sản phẩm i của nước j cao hơn mức trung bình của thế 

giới và có lợi thế so sánh; nếu TCij <0, nước đó j có quy mô thấp hơn mức trung bình 

của thế giới và sản phẩm i không có lợi thế so sánh. 

Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu của luận án là tại một địa phương. Do đó, để phù 

hợp với phạm vi nghiên cứu luận án, tác giả đề xuất viết lại công thức (2) như sau: 

TCip = (Xip – Mip)/( Xip + Mip)  (3) 

Trong đó: TCip là chỉ số cạnh tranh thương mại của hàng hóa i của địa phương p 

         Xip là giá trị xuất khẩu hàng hóa i của địa phương p 

                 Mip là giá trị nhập khẩu hàng hóa i của địa phương p 

1.4.2.4. Hệ số nội địa hóa (DRC) 

Hệ số nội địa hóa hay còn gọi là hệ số chí phí nguồn lực trong nước (Domestic 

Resource Cost- DRC) được nghiên cứu đầu tiên ở Israel để đánh giá lợi thế so sánh từ 

những năm 1950s [35]. Chi phí nguồn lực trong nước của một sản phẩm là chỉ số 

thường dùng để đo khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong trường hợp không có 

những sai lệch về giá cả do những can thiệp về chính sách [9]. Đồng thời hệ số DRC 

được rất nhiều nghiên cứu trên thế giới sử dụng để đánh giá lợi thế so sánh của quốc 

gia khi tham gia thị trường quốc tế trong mối quan hệ tác động của lãi suất, tỷ giá,… 

Đến năm 1972, Michael Bruno, chính thức giới thiệu DRC để xác định lợi thế so sánh 

trong XK cho sản phẩm của một quốc gia. 

 Hệ số chi phí nguồn lực trong nước phản ánh chi phí thật sự mà xã hội phải trả 

trong việc sản xuất ra một hàng hóa nào đó. Hay nói cách khác hệ số chi phí nguồn 

lực trong nước DRC là tỷ số giữa chi phí nguồn lực trong nước cùng các đầu vào 

không thể trao đổi được với thị trường quốc tế (tính theo giá xã hội) để sản xuất sản 

phẩm và ngoại tệ thu được hoặc tiết kiệm được khi sản xuất sản phẩm này thay thế 

NK. Do vậy, DRC là chỉ số thường được dùng để đánh giá lợi thế so sánh của ngành 

hàng thông qua xem xét tính hiệu quả của nguồn lực trong nước được sử dụng để sản 

xuất ra sản phẩm. DRC biểu thị tổng chi phí của các nguồn lực trong nước được sử 

dụng tương ứng với 1 đơn vị tiền tệ thu được từ sản phẩm đem bán. Do đó, DRC nhỏ 

hơn 1 có nghĩa là sản phẩm có lợi thế so sánh và ngược lại. DRC càng nhỏ thì lợi thế 

so sánh càng cao [71]. 

Công thức tính: 

 

(4) 
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Hoặc 

 

Trong đó: 

Qdi là khối lượng đầu vào trong nước dùng để sản xuất một đơn vị sản phẩm; 

Pdi là một giá cả xã hội / giá thực của các đầu vào trong nước; 

Qfi khối lượng đầu vào nhập khẩu dùng để sản xuất một đơn vị sản phẩm; 

Pfi là một mức giá xã hội / giá thực của các đầu vào nhập khẩu;  

Py là giá bán một đơn vị sản phẩm được xuất khẩu. 

Tuy nhiên, để giảm độ sai lệch của tỷ giá hối đoái chính thức dưới tác động của 

lạm phát và các chính sách thương mại của quốc gia, đặc biệt với các quốc gia đang phát 

triển, Akrasanee & Pearson (1974),  Bishnu B. Bilwal (1983) đã phát triển DRC trên nền 

tảng của Bruno (1972) bằng cách bổ sung tỷ giá hối đoái mờ được đưa vào tính toán để 

xác định lợi thế cạnh tranh và lợi thế so sánh. Chú ý, đối với các nước đang phát triển, 

Ngân hàng Thế giới (WB) đề xuất mức chênh lệch tỷ giá hệ số là 20% (0,2)[120]. 

Do vậy, sau khi tính toán DRC, so sánh với tỷ giá hối đoái chính thức (OER) và 

tỷ giá hối đoái mờ (SER) [119] để tính chỉ số DRC/SER.  

 SER được tính toán theo Akrasanee & Pearson (1974),  Bishnu B. Bilwal (1983) 

dẫn theo Trang Thu. T, Doan, & cộng sự (2016) có cách tính như sau: 

SER = OER * (1 + Mức chênh lệch tỷ giá)    (6) 

Trong đó: SER: Tỷ giá hối đoái mờ (VND/USD); OER: Tỷ giá hối đoái chính 

thức (VND/USD) được xác định là tỷ giá bình quân năm 2017; Mức chênh lệch tỷ giá 

có hệ số là 20% (0,2) [120] 

Nếu DRCi/SER>1 có nghĩa là phải tốn hơn 1 đồng chi phí nguồn lực trong nước 

để tạo ra 1 đồng giá trị gia tăng theo giá thế giới, nên không hiệu quả, sản phẩm i 

không có lợi thế so sánh [120]. 

Nếu DRCi/SER < 1 có nghĩa là tốn ít hơn 1 đồng chi phí nguồn lực trong nước 

để tạo ra 1 đồng giá trị gia tăng theo giá thế giới, nên có hiệu quả, sản phẩm i có lợi 

thế so sánh [120]. 

Để phục vụ cho nghiên cứu của luận án, ngoài thông tin và số liệu thứ cấp được 

thu thập từ các cơ quan ban ngành ở địa phương, luận án đã đi sâu điều tra 85 DN chế 

biến SPGXK trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

(

4) 

(5) 
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1.5. THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH 

TRANH SẢN PHẨM GỖ XUẤT KHẨU Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 

VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1.5.1. Thực tiễn và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 

1.5.1.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc  

Hiện nay, Trung Quốc là thị trường cung cấp lớn nhất về sản phẩm đồ gỗ cho 

các thị trường NK, các sản phẩm đồ gỗ của Trung Quốc có khả năng cạnh tranh lớn 

trên thị trường thế giới nhờ vào việc giải quyết được các vấn đề về đảm bảo nguyên 

liệu gỗ, do tận dụng nguồn tài nguyên rừng phong phú sẵn có. Một trong những biện 

pháp quan trọng nhất mà Chính phủ Trung Quốc đã làm thành công là: 

- Chính sách thúc đẩy ngành công nghiệp CBG phát triển và tạo được lợi thế cạnh 

tranh ở thị trường quốc tế. Theo Zhang Kun và cộng sự (2007) thì từ những năm 1980, 

Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện chính sách mở cửa để thu hút đầu tư nước 

ngoài. Bên cạnh đó, các ngành công nghiệp đã được hỗ trợ bởi nhiều chính sách ưu 

đãi như: giảm thuế, khấu trừ thuế và chính sách thương mại ưu việt. Chính quyền 

trung ương đã chuẩn bị hơn 100 chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp ở 

Trung Quốc (Jia et al., 2005). Những chính sách này đã có tác động đáng kể đến sự 

phát triển của các ngành công nghiệp chế biến gỗ, làm cho kim ngạch xuất khẩu tăng 

lên. Đồng thời, nó góp phần nâng cao NLCT cho SPGXK của Trung Quốc trên thị 

trường thế giới [128]. 

- Coi trọng đầu tư công nghệ sản xuất và xem đây là vấn đề kiên quyết trong 

việc nâng cao NLCT SPGXK của mình. Trung Quốc đã thành lập các trung tâm sản 

xuất có quy mô lớn từ rất sớm. Sau chính sách cải cách và mở cửa thị trường, ngành 

đồ gỗ Trung Quốc bắt đầu phát triển mạnh với những trung tâm sản xuất hàng đầu 

được tập trung đầu tư công nghệ sản xuất tiên tiến như Quảng Đông, Chiết Giang, 

vùng Đông Bắc, Nam Trung Quốc và hiện nay thêm 4 khu vực sản xuất mới đang dần 

được hình thành, gồm khu công nghiệp đồ gỗ miền Nam, nằm giữa Quảng Đông và 

Phúc Kiến; KCN đồ gỗ miền Đông, nằm tại vùng trung tâm của Chiết Giang, Giang 

Tô và Thượng Hải; khu công nghiệp đồ gỗ miền Bắc, nằm giữa Bắc Kinh, Thiên Tân, 

Hồ Bắc và Sơn Đông; và khu công nghiệp đồ gỗ Đông Bắc. Đến năm 2009, Trung 

Quốc có đến 50.000 nhà sản xuất đồ gỗ nội thất với dây chuyền công nghệ hiện đại 

(Han và cộng sự, 2009)[127]. Bên cạnh đó, tập trung thu hút các nhà đầu tư nước 

ngoài cũng là một giải pháp đổi mới công nghệ của ngành CBGXK của Trung Quốc, 

vì thu hút đầu tư nước ngoài để có thể sử dụng các máy móc hiện đại, nó cho phép 

các DN chế biến Trung Quốc có thể tiến hành sản xuất hàng loạt để hạ giá thành sản 
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phẩm, tăng sức cạnh tranh về giá trên thị trường.  Năm 2005, đầu tư nước ngoài vào 

ngành lâm nghiệp ở Trung Quốc tiếp tục tang với 472 dự án lâm nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 633 triệu USD [128]. 

- Các chính sách thương mại: Do sự khan hiếm của nguyên liệu gỗ, Trung Quốc 

giảm thuế nhập khẩu gỗ nguyên liệu. Thuế suất nhập khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ và bột gỗ đã 

giảm xuống 0 vào năm 1999. Kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại 

Thế giới (WTO), Chính phủ Trung Quốc đã giảm thuế nhập khẩu đối với 249 lâm 

sản. Ngoài ra, Trung Quốc còn giảm thuế VAT cho các DN xuất khẩu sản phẩm gỗ 

chế biến [128].  

- Ngoài ra, tính liên kết trong sản xuất và chế biến gỗ ở Trung Quốc rất cao. Để 

hỗ trợ các DN CBG của Trung Quốc XK sản phẩm ra thị trường thế giới ngày càng 

nhiều Nhà nước đã hỗ trợ rất tích cực như: Chính phủ Trung Quốc đã giao cho các 

phòng thương mại của các địa phương phổ biến các kiến thức để đối phó. Ví dụ như: 

Phòng Thương mại và Hiệp hội Đồ gỗ Quảng Đông đã tổ chức một hội nghị chuyên 

đề bàn về các biện pháp đối phó đối với việc điều tra chống bán phá giá đồ gỗ của 

châu Âu nhằm nâng nhận thức của các công ty XK đồ gỗ của tỉnh [128].  

- Về vấn đề hỗ trợ vốn cho các DN CBG, Trung Quốc đã ban hành rất nhiều 

chính sách hỗ trợ riêng cho ngành chế biến gỗ như: Bộ Thương mại và Tổng Cục 

thuế Trung Quốc đã cùng phát hành thông tư về việc thu và hoàn thuế giá trị gia tăng 

(VAT) đối với gỗ phế liệu và gỗ nội thất [128]. 

1.5.1.2. Kinh nghiệm của Thái Lan  

Thái Lan là một quốc gia có tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm gỗ cao trong khi vực. Sự 

phát triển của ngành CBGXK Thái Lan nhờ vào các chính sách hỗ trợ phát triển hàng 

hóa XK nói chung và SPGXK nói riêng của Thái Lan được thể hiện trên các mặt sau: 

- Chính sách thuế và tín dụng. Chính phủ Thái Lan thực hiện biện pháp khuyến 

khích XK như: bỏ chế độ hạn ngạch, không thu thuế XK, nhà XK chỉ nộp thuế lợi tức 

nếu có, miễn thuế nhập khẩu (NK) máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ nước 

ngoài, giảm thuế thu nhập của công ty trong 5 năm sau thời kỳ được miễn thuế, giảm 

một nửa chi phí điện, nước, giao thông vận tải trong 1 năm cho các cơ sở chế biến 

kinh doanh XK. Áp dụng chính sách hỗ trợ cho DN XK như cho nhà XK vay vốn 

ngân hàng với lãi suất ưu đãi, đặc biệt là vốn dài hạn với lãi suất thấp. Ngoài ra, Nhà 

nước còn định hướng thị trường, can thiệp để ký những hợp đồng lớn và cho DN vay 

đến vốn để phát triển sản xuất. Chính phủ cho rằng đó là những khoản đầu tư then 

chốt để chuyển dịch cơ cấu theo định hướng phát triển [25]. Với những chính sách 

này sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các DN XK trong đó có các DN CBGXK của 

Thái Lan có những lợi thế nhất định. 
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- Đầu tư phát triển công nghệ chế biến. Chính phủ Thái Lan rất nỗ lực trong 

việc đầu tư trang thiết bị dây chuyền công nghệ chế biến tiên tiến, đảm bảo điều kiện 

vận tải, kỹ thuật đóng gói hiện đại. Bên cạnh chính sách khuyến khích đầu tư trong 

nước, Chính phủ còn có chính sách khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài như 

Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức, Anh,… đầu tư vào ngành chế biến. Nhờ có sự đầu tư này mà 

các cơ sở chế biến SPGXK của Thái Lan thường có quy mô lớn, trang thiết bị dây 

chuyền công nghệ tiên tiến [25]. Năm 1995, Thái Lan có khoảng 2.000 gỗ nhà máy 

sản xuất đồ nội thất trong nước sản xuất cho thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Trong đó, có 350 nhà máy được xếp vào loại lớn với mức doanh thu trên 6 triệu đô la 

Mỹ mỗi năm. Trong đó, 200/350 nhà máy sử dụng công nghệ tự động hóa trong sản 

xuất nên số lượng lao động chỉ hơn 200 người/ nhà máy [91]  

- Chính sách giá cả. Chính sách giá cả của Thái Lan là một trong các chính sách 

can thiệp của Chính phủ vào quá trình sản xuất và XK được đánh giá là khá thành công. 

Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng vùng mà cơ chế giá có sự biến đổi linh hoạt, 

những mục tiêu của chính sách giá đối với các sản phẩm XK của Thái Lan, trong đó có 

SPGXK là: (i) khuyến khích người sản xuất trên cơ sở bảo đảm giá nơi sản xuất có lợi 

cho người sản xuất và giá bán lẻ thấp có lợi cho người tiêu dùng; (ii) đảm bảo ổn định 

giá sản phẩm ở thị trường trong nước, kìm giữ giá trong nước thấp hơn so với giá thị 

trường thế giới, khuyến khích XK; (iii) hạn chế ảnh hưởng của sự biến động giá trị 

trường thế giới đối với giá sản phẩm ở thị trường nội địa [25].  

- Tổ chức khâu tiêu thụ, quảng bá và phát triển thương hiệu hàng hoá. Thái Lan đã 

đầu tư rất lớn vào mẫu mã, kỹ thuật đóng gói hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

Hầu hết SPGXK của Thái Lan được bảo quản tốt, mẫu mã và bao bì hàng hoá được thiết 

kế đẹp, hấp dẫn người mua. Các DN Thái Lan chú trọng nhiều đến xây dựng, đăng ký và 

quảng bá thương hiệu. Các hoạt động chính của Cục xúc tiến thương mại là cung cấp 

dịch vụ thông tin về thị trường, sản phẩm, khách hàng NK cho các DN theo yêu cầu; 

cung cấp các số liệu thống kê thương mại trên mạng, xây dựng tin nhanh về XKSPG trên 

mạng, các trang Web thương mại; Phát triển nguồn nhân lực cho ngành CBGXK: Cục tổ 

chức các hội thảo về thương mại quốc tế cho các quan chức chính phủ. Ngoài ra, chính 

phủ Thái Lan đã chú trọng đến phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và XK hàng 

hóa, trong đó có ngành CBGXK như kho chứa, bến bãi, cảng chuyên dùng.... 

1.5.1.3. Kinh nghiệm từ Malaysia 

Malaysia là một trong những quốc gia có số lượng và giá trị kim ngạch XK SPG 

đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Để đạt được kết quả đó, Malaysia đã chú trọng đến 

nhiều yếu tố nhằm nâng cao lợi cạnh tranh cho SPGXK của mình. Do đó, để nâng cao 

NLCT cho SPGXK, Malaysia đã thực hiện những biện pháp sau:  
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- Chú trọng phát triển nguồn nguyên liệu. 

Chính phủ Malaysia rất coi trọng vai trò chiến lược của nguồn nguyên liệu đầu 

vào đối với ngành CBG, nhất là gỗ XK. Dù là một quốc gia có tài nguyên rừng dồi dào, 

song Malaysia không khai thác ồ ạt để XK mà khai thác có kế hoạch bài bản. Cùng với 

khai thác, Malaysia còn có chính sách buộc các DN và khuyến khích người dân trồng 

và phát triển rừng mới để bổ sung kịp thời cho phần rừng đã bị khai thác. Từ năm 

1999, Hội đồng chứng nhận gỗ của Malaysia (MTCC) đã được thành lập để cấp Giấy 

chứng nhận gỗ cho các sản phẩm gỗ nhiệt đới. Theo đó, giấy chứng nhận xác nhận 

rằng số nguyên liệu gỗ đó được các công ty và tổ chức này khai thác từ những cánh 

rừng nhiệt đới được quản lý một cách bền vững và, nhờ biểu tượng của MTCC, họ 

được quyền XK số gỗ đó vào thị trường EU. Đây cũng là một thế mạnh của Malaysia, 

khi thế giới nói chung và đặc biệt là thị trường EU nói riêng ngày càng yêu cầu sử dụng 

các sản phẩm gỗ từ rừng trồng bền vững. Bên cạnh đó, Malaysia cũng ra sức ngăn chặn 

tình trạng XK gỗ trái phép, không để nguồn nguyên liệu gỗ quý báu được tiêu thụ bất 

hợp pháp gây ảnh hưởng đến hoạt động chế biến và XK trong nước [129]. 

- Có chính sách chú trọng việc đào tạo lực lượng lao động có tay nghề, có kỹ 

năng và kinh nghiệm quản lý nguồn lực tự nhiên. 

- Chính phủ luôn có những chính sách hỗ trợ và động viên như: khen thưởng, 

tuyên dương đối với các DN có kết quả tốt, chính sách miền giảm thuế tài nguyên, 

thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập đối với các DN tham gia CBGXK....  

- Tăng cường liên kết để tăng sức cạnh tranh, điển hình như sự liên kết với các 

quốc gia (liên kết với Italia) về chế tạo máy phục vụ cho sản xuất, CBG. Sản xuất theo 

tiêu chuẩn yêu cầu về chất lượng sản phẩm đặc biệt là các SPG phục vụ ngành xây dựng.  

- Đầu tư công nghệ tiên tiến vào sản xuất được coi đó là vấn đề kiên quyết trong 

việc nâng cao NLCT SPGXK của Malaysia. Cụ thể, Chính phủ nước này đã khuyến 

khích và trực tiếp đầu tư cho thiết bị máy móc và phát triển công nghệ chế biến gỗ. 

Hầu hết các nhà máy CBG của Malaysia đều được trang bị những dây chuyền công 

nghệ hiện đại của Italia và Đài Loan. Bên cạnh đó, Chính phủ nước này đã thành lập 

một số cơ quan, bộ phận chức năng như: Cơ quan quản lý rừng, Bộ Công nghiệp gỗ 

Malaysia, thành lập bộ phận nghiên cứu và phát triển để nghiên cứu sản phẩm và thiết 

bị mới, Chính sách rừng quốc gia, Hội đồng chứng nhận chất lượng gỗ quốc gia [129]. 

- Vấn đề hỗ trợ vốn cho các DN CBG, Malaysia đã ban hành rất nhiều chính 

sách hỗ trợ riêng cho ngành CBG như: Chính phủ Malaysia có các chính sách không 

đánh thuế XK đối với các SPG nguyên liệu, gỗ xẻ, gỗ dán, gỗ tạo khuôn để khuyến 

khích các DN đầu tư vào khâu chế biến gỗ sâu để XK, thay vì chỉ khai thác và XK gỗ 

thô. Chẳng hạn, ngoài việc đánh thuế suất 15% đối với gỗ tròn, từ năm 2002, chính 
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phủ Malaysia còn quy định hạn ngạch XK gỗ tròn ở mức 5 triệu m3/năm. Bên cạnh 

đó, Chính phủ Malaysia có những chính sách đặc biệt để bảo vệ ngành sản xuất đồ gỗ 

nội ngoại thất như: áp dụng một chính sách tỷ giá cạnh tranh với đồng USD và áp 

dụng thuế đối với những lao động nước ngoài có hoạt động tại nước này trong vòng 3 

năm trở lên để giúp ngành sản xuất này duy trì tính cạnh tranh và tăng trưởng. Đồng 

thời, chính phủ Malaysia còn cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho các DN có 

thành tích tốt trong hoạt động trồng rừng và XK SPG và gỗ đã qua chế biến [129]. 

- Về hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, Malaysia thường có hoạt động xúc tiến 

thương mại rất tiên tiến. Họ có những hội chợ thương mại quốc tế quan trọng tổ 

chức trong nước và họ tham dự các cuộc triển lãm quốc tế hàng đầu cùng nhau. 

Chính phủ Malaysia đã thành lập “Hội đồng thúc đẩy phát triển đồ nội thất viết tắt là 

MFPC”. Nhiệm vụ của MFPC sẽ tập trung vào việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác 

với các đối tác chiến lược bên ngoài để nâng cao năng lực cho ngành công nghiệp đồ 

gỗ nội thất trong nước. Bên cạnh đó, MFPC còn tổ chức “Chương trình nội thất chất 

lượng cao” và “Furnexpro” để tập trung phát triển đồ gỗ nội thất vào phân khúc thị 

trường cao cấp thông việc hợp tác và liên kết với các đối tác chiến lược được lựa chọn. 

Ngoài ra để đảm bảo cho các sản phẩm đồ gỗ nội thất XK đáp ứng được yêu cầu và 

tiêu chuẩn khắt khe tại các thị trường khó tính như EU, MFPC thuê tư vấn kỹ thuật để 

hỗ trợ cho các DN sản xuất và XK SPG nội thất [129]. 

1.5.2. Thực tiễn và kinh nghiệm ở một số địa phương trong nước 

1.5.2.1. Kinh nghiệm từ TP. Hồ Chí Minh 

TP. Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng DN chế biến gỗ hoạt động sôi nổi 

nhất so với các địa phương trong cả nước. Để trở thành một ngành có hoạt động nổi 

bậc như vậy, ngành chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh đã có những biện pháp sau: 

Theo hiệp Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM (HAWA) các DN gỗ Tp. Hồ 

Chí Minh quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và áp dụng nhiều quy 

trình được chứng nhận như Chuỗi hành trình (CoC), FSC, VFTN, BSCI, BRC... đảm 

bảo khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng loạt, chất lượng đồng bộ, thời gian giao 

hàng nhanh, kiểu dáng mẫu mã hợp thị hiếu. 

Theo ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó chủ tịch HAWA cho biết ngành gỗ Tp. Hồ Chí 

Minh đặt trọng tâm vào công tác chuyển đổi sản xuất từ đồ gỗ sân vườn - ngoài trời sang 

sản xuất đồ gỗ nội thất theo chính sách của hiệp hội ngành gỗ thành phố và UBND thành 

phố. Hướng đi đúng đó đã tạo cho ngành CBG của Tp.Hồ Chí Minh tiếp tục trụ vững 

trong bối cảnh tình hình kinh tế suy thoái của thế giới. 

Bên cạnh đó, để nâng cao NLCT sản phẩm của mình ở thị trường quốc tế, ngành 

CBGXK TP. Hồ Chí Minh đã khuyến khích các DN CBG chuyển đổi, ứng dụng công 
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nghệ chế biến hiện đại vào sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng. Đặc biệt chú trọng 

nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc chú trọng thiết kế mẫu mã bằng việc tổ 

chức thường xuyên Cuộc thi thiết kế mẫu cho hàng nội ngoại thất gỗ do Hội Mỹ nghệ 

và Chế biến Gỗ Tp.HCM (HAWA), Giải Hoa mai với sự tài trợ chính của Hội đồng 

Xuất khẩu Gỗ Cứng Hoa Kỳ (AHEC). Giải này được tổ chức lần đầu vào năm 2002, 

đến năm 2018 là năm thứ 16 Giải được diễn ra. 

Ngoài ra, Tp. Hồ Chí Minh là địa phương có sự phát triển ngành công nghiệp 

phụ trợ cho ngành CBG XK nổi bậc nhất cả nước nhờ chính sách khuyến khích phát 

triển ngành công nghiệp phụ trợ của thành phố trong thời gian qua. 

1.5.2.2. Kinh nghiệm từ tỉnh Bình Dương 

Bình Dương là một trong 4 địa phương có ngành CBG XK lớn nhất cả nước. 

Bình Dương là nơi tập trung các khu công nghiệp và là trung tâm sản xuất đồ gỗ lớn 

nhất của cả nước. Tại Bình Dương, với khoảng 500 DN gỗ, ngành CBG chiếm tỷ 

trọng khá cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Để đạt được những thành tích đó, Bình 

Dương đã thực hiện các giải pháp sau: 

Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp CBG tỉnh Bình 

Dương là giải pháp ưu tiên của ngành và địa phương để hỗ trợ ngành CBGXK của tỉnh. 

Điều này được thể hiện rõ nét trong Đề án “ Định hướng phát triển ngành công nghiệp 

phụ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến 2020”  do UBND tỉnh Bình Dương chủ trì và 

Sở công thương tỉnh Bình Dương thực hiện năm 2011.  
Bình Dương luôn nỗ lực thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt 

dành khá nhiều ưu tiên cho ngành CBG của tỉnh thông qua Hiệp hội chế biến gỗ Bình 

Dương (BIFA). Bên cạnh đó, tỉnh luôn ưu tiên hỗ trợ các DN CBG tham gia các hoạt 

động xúc tiến ở nước ngoài.  

Bình Dương đã thực hiện các chính sách khuyến khích, kêu gọi các DN trên địa 

bàn, trong đó có các DN CBGXK nên đầu tư cải tiến công nghệ, máy móc để nâng 

cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh sản phẩm ở thị trường quốc tế. 

Vấn đề nguyên liệu, tỉnh chú trọng các biện pháp phát triển nguồn nguyên liệu 

gỗ bên cạnh với việc tìm kiếm các nguồn nguyên liệu hợp pháp và giá rẻ. Ngành Lâm 

nghiệp của tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu, cải tiến cơ cấu cây trồng, tạo 

giống mới và chủng loại cây trồng có năng suất chất lượng cao, phù hợp thổ nhưỡng 

trồng rừng và yêu cầu sử dụng phục vụ chế biến đồ mộc và nguyên liệu công nghiệp. 



43 

1.5.3. Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Bình Định 

Từ việc phân tích những kinh nghiệm thực tế của Thái Lan, Trung Quốc, 

Malaysia và một số địa phương ở Việt Nam có thể rút ra một số kinh nghiệm cho tỉnh 

Bình Định về nâng cao năng lực SPGXK  như sau: 

- Bài học kinh nghiệm về Vốn: Phần lớn các DN CBGXK có quy mô vừa và nhỏ 

nên khó khăn về vốn rất lớn. Vì vậy, cần tiếp tục có sự tác động của UBND tỉnh đến các 

ngân hàng trên địa bàn tỉnh về việc hỗ trợ vốn vay cho DN CBGXK tỉnh Bình Định bằng 

cách tăng hạn mức vay và thời hạn vay cũng như hỗ trợ lãi suất cho các DN này. Bên 

cạnh đó, Nhà nước cần xây dựng chính sách hỗ trợ riêng cho ngành CBG như: Chính 

phủ Malaysia, Trung Quốc hay Thái Lan đã áp dụng thành công.  

- Bài học kinh nghiệm về nguồn nguyên liệu: Trung Quốc hay Malaysia là 

những quốc gia thành công trong ngành công nghiệp CBG. Bài học thành công của 

hai quốc gia này xuất phát từ việc xem trọng NNL đầu vào đối với ngành CBG XK. 

Vì vậy, đây là những bài học quý giá cho tỉnh Bình Định trong việc quản lý và hỗ trợ 

các DN CBGXK của địa phương như: (1)UBND tỉnh Bình Định cần có quy hoạch rõ 

ràng, cụ thể vùng nguyên liệu cho các DN CBGXK tỉnh Bình Định. (2) Khuyến khích 

các DN làm chủ rừng nguyên liệu của mình, có chính sách hỗ trợ cũng như khen 

thưởng đối với các DN thực hiện nhanh và hiệu quả việc tự chủ NNL cho hoạt động 

sản xuất của DN. (3)Khuyến thích người dân sống ven rừng trồng rừng nguyên liệu, 

UBND tỉnh đứng ra đảm bảo về đầu ra cho người dân yên tâm trồng rừng. (4) Có 

chính sách khuyến khích người dân trồng rừng bằng việc cung cấp nguồn vốn vay giá 

rẻ nếu người dân vay với mục đích trồng rừng nguyên liệu. 

- Bài học kinh nghiệm rút ra về đầu tư công nghệ: Các DN cần nhận thức rằng 

công nghệ là yếu tố đầu vào quan trọng để tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Vì vậy, 

các DN CBGXK cần nhanh chóng thay đổi phương thức sản xuất, thay đổi công nghệ 

cũng như tổ chức lại sản xuất một cách khoa học để giảm chi phí, hạ giá thành nhằm 

tăng NLCT cho sản phẩm. Tuy nhiên, phần lớn các DN có quy mô nhỏ, năng lực tài 

chính yếu nên để làm được điều này cần có sự hỗ trợ, liên kết và hợp lực. Cụ thể như: 

+ UBND tỉnh là người đứng ra kêu gọi các DN có quy mô nhỏ nên sáp nhập lại 

thành một để tạo năng lực tài chính lớn mạnh. Từ đó mới có đủ năng lực đầu tư công 

nghệ, máy móc hiện đại. 

+ Kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài cũng là biện pháp để tăng năng lực tài chính 

để đầu tư vào công nghệ máy móc, thiết bị.  

+ UBND tỉnh cần kêu gọi các tổ chức tín dụng trên địa bàn cho các DN CBGXK 

vay lãi suất ưu đãi, thời hạn vay dài để đầu tư cải tiến công nghệ hiện đại. 
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- Bài học rút ra về chất lượng nguồn nhân lực: cần thấy rõ vai trò và vị trí của 

ngành CBG đối với kinh tế của tỉnh Bình Định để từ đó đầu tư phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao cho ngành CNGXK của tỉnh. UBND tỉnh cần hỗ trợ hoặc tham 

mưu cho các cơ quan ban ngành có liên quan thành lập các trung tâm, các cơ sở đào 

tạo các chuyên ngành liên quan đến hoạt động CBG để tạo ra nguồn nhân lực có 

chuyên môn cao cho ngành. Bên cạnh đó, các DN cần trực tiếp tới các trường Đại 

học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo nghề CBG hoặc những ngành 

nghề có liên quan phục vụ cho ngành CBG để tuyển dụng cho DN mình. Cách này 

vừa giảm thiểu chi phí đào tạo, vừa tuyển được đội ngũ nhân lực chất lượng cho DN. 

- Bài học kinh nghiệm về liên kết DN: Các DN CBGXK cần thấy được tầm quan 

trọng của sức mạnh liên kết trong việc nâng cao NLCT SPGXK ở thị trường nước 

ngoài. Từ đó, cần tăng cường liên kết hỗ trợ nhau trong sản xuất, kỹ thuật, thị trường 

và tìm kiếm nguyên liệu đầu vào giá rẻ. Hiệp hội gỗ Bình Định cần nâng cao vai trò và 

tiếng nói của mình trong việc kêu gọi sự liên kết từ các DN trên địa bàn. Đồng thời, 

Hiệp hội cần phát huy vai trò là cầu nối giữa các DN, cung cấp thông tin thị trường và 

dự báo tình hình thị trường tiêu thụ thế giới cho các DN thành viên một cách nhanh 

nhất và chính xác nhất. 

- Bài học về xúc tiến thương mại: Trung Quốc và Malaysia rất thành công trong 

công tác xúc tiến thương mại. Đặc biệt, mỗi khi tham gia hội chợ thương mại quốc tế 

họ đầu tư rất bài bản bằng việc xây dựng hệ thống thông tin tuyệt vời để cung cấp đến 

khách hàng. Đây là điều mà các DN CBGXK Việt Nam cần chú trọng đầu tư. Vì vậy, 

để học hỏi kinh nghiệm này, tỉnh Bình Định cần phối hợp với DN để xây dựng hệ 

thống thông tin chi tiết, có sức thuyết phục cao để thu hút ngày càng nhiều đối tác 

kinh doanh. Thêm vào đó, UBND tỉnh cần hỗ trợ và khuyến khích DN tham gia hội 

chợ thương mại quốc tế thường xuyên để giúp các nhà NK nước ngoài “quen mặt” và 

có cơ hội tiếp xúc, làm việc trước khi quyết định làm đối tác.   
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CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. TỔNG QUAN VỀ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

2.1.1. Vị trí địa lý 

Bình Định là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc giáp tỉnh 

Quảng Ngãi, phía Nam giáp tỉnh Phú Yên, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai và phía Đông 

giáp biển Đông. Bình Định được coi như cửa ngõ của các tỉnh Tây Nguyên, với số 

đơn vị hành chính Tỉnh có 11 đơn vị (gồm 10 huyện và 1 thành phố). Quy Nhơn là 

thành phố loại II và là Trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá của tỉnh. Với vị trí địa 

lý thuận lợi, giao thông tương đối hoàn thiện, tài nguyên phong phú, lại nằm trong 

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đây là những lợi thế để Bình Định thúc đẩy 

phát triển công nghiệp nói chung trong đó có ngành chế biến gỗ nói riêng. 

2.1.2. Tài nguyên thiên nhiên 

Diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 6.0256 km2 và chia thành 11 nhóm đất với 30 

loại đất khác nhau, trong đó quan trọng nhất là nhóm đất phù sa có khoảng trên 70 

nghìn ha phân bố dọc theo lưu vực các sông. Đây là nhóm đất canh tác nông nghiệp 

thích hợp với trồng cây lương thực và cây công nghiệp ngắn ngày. Diện tích đất chưa 

sử dụng còn nhiều chiếm 34% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh, đây là một tiềm năng 

lớn cần được đầu tư khai thác. 

Bình Định hiện có khoảng 196.000 ha đất lâm nghiệp, trong đó trên 107.867,2 ha 

rừng tự nhiên và hơn 88.132,8 ha rừng trồng. Có thể nói việc triển khai các dự án trồng 

rừng của tỉnh đã thật sự mang lại hiệu quả cao, diện tích rừng trồng hàng năm trên địa 

bàn tỉnh luôn đạt khá lớn và tỷ lệ thành rừng cũng đạt tỷ lệ cao. Cụ thể, đến năm 2015, 

trên địa bàn tỉnh đã có rừng trồng đặc dụng 1.241,9 ha; rừng trồng phòng hộ 128.000 

ha; rừng trồng sản xuất 65.385,4 ha và rừng trồng ngoài diện tích quy hoạch 3 loại rừng 

trên là 234,2 ha. Như vậy, rừng trồng sản xuất chiếm tỷ trọng chủ yếu. Đây là nguồn 

cung cấp nguyên liệu gỗ trong tương lai cho ngành CBGXK của tỉnh.  

Tài nguyên khoáng sản ở Bình Định khá đa dạng đáng chú ý nhất là đá granít có 

trữ lượng khoảng 500 triệu m3 với nhiều màu sắc đỏ đen vàng... là vật liệu xây dựng 

cao cấp được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng và sa khoáng titan tập trung ở 

mỏ Đề Gi (Phù Cát) trữ lượng khoảng 15 triệu m3; cát trắng ở Hoài Nhơn trữ lượng 

khoảng 90.000 m3. Toàn tỉnh có 4 nguồn nước khoáng, đây là những nguồn nước 

khoáng được đánh giá có chất lượng cao đã và đang được đưa vào khai thác sản xuất 
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nước giải khát chữa bệnh. Ngoài ra còn có các khoáng sản khác như cao lanh đất sét 

và đặc biệt là các quặn vàng ở Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn. 

2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Bình Định 

Tình hình kinh tế giai đoạn 2015-2017 của tỉnh Bình Định chưa có sự thay đổi 

đột biến. Tốc độ giá trị sản xuất bình quân giai đoạn này là 9,27%/năm. Trong đó, giá 

trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 6,07%/năm; Sản xuất công nghiệp - xây dựng 

tăng 11,4%/năm; thương mại dịch vụ tăng 8,86%/năm. Tuy nhiên, nhìn vào từng 

ngành, kết quả cụ thể như sau: 

- Về sản xuất nông, lâm, thủy sản, quản lý tài nguyên, môi trường  

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2016 (giá so sánh 2010) đạt 21.490,2 

tỷ đồng, tăng 4,28% so với năm 2015 (trong đó: Nông nghiệp 13.645,7 tỷ đồng, tăng 

3,84%; lâm nghiệp 835,2 tỷ đồng, tăng 7,3%; thủy sản 7.009,3 tỷ đồng, tăng 4,71%). 

Còn năm 2017, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 23.186,9 tỷ đồng, tăng 3,4% 

so với năm 2016. Trong đó, Nông nghiệp tăng 1,4%; Lâm nghiệp tăng 5,3% và Thủy 

sản tăng 6,6%. 

Về trồng trọt, năm 2016, giá trị sản xuất đạt 6.565 tỷ đồng, tăng 1,83% so với 

năm 2015. Năm 2017, giá trị sản xuất tiếp tục tăng 3,8% so với năm 2016. Kết quả 

trên đạt được là nhờ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn trên đất lúa thực hiện 

tốt và tiếp tuc duy trì thực hiện 240 cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng tiên tiến sản xuất 

lúa cho kết quả tốt.  

Về chăn nuôi, giá trị sản xuất đạt 7.080,7 tỷ đồng, tăng 6,16 % so với năm 2015. 

Năm 2017, giá trị sản xuất đạt 6641,1 tỷ đồng, giảm 0,9% so với năm 2016. Nguyên 

nhân của sự sụt giảm này là do giá sản phẩm chăn nuôi, nhất là giá heo giảm rất thấp 

đã ảnh hưởng đến kết quả chăn nuôi heo và toàn ngành chăn nuôi của tỉnh.  

Về lâm nghiệp, giá trị sản xuất đạt 835,2 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2015. 

Năm 2017 giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 951,4 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm 2016. 

Diện tích rừng trồng mới đạt 8.992ha, tăng 0,2% so với năm 2016; đã tập trung chỉ 

đạo triển khai thực hiện tốt các dự án trồng rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng 105.591 

ha, giảm 2,6% so với cùng kỳ; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên 11.276 ha, 

tăng 2,9% cùng kỳ. Toàn tỉnh đã khai thác 853.587 m3 gỗ.  

Về thủy sản, giá trị sản xuất thủy sản năm 2016 đạt 7.009,3 tỷ đồng, tăng 4,5% 

so với cùng kỳ. Năm 2017, giá trị sản xuất thủy sản đạt 8407,7 tỷ đồng, tăng 6,6,% so 

với năm 2016. Trong đó, sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản đạt 233.214 tấn, 

tăng 5,1% so với năm 2016. 
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Bảng 2.1. Giá trị sản xuất tỉnh Bình Định, qua 3 năm (2015-2017) 

ĐVT: Tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 

2015 2016 2017 Tốc độ 

tăngBQ 

(%) 
Giá trị %  Giá trị  % Giá trị % 

A Giá trị nông, lâm, thủy sản 20.609,1 16,8 21.490,2 15,7 23.186,9 15,83 6,07 

1 Nông nghiệp 13.140,8 10,7 13.645,7 10,0 13.827,8 9,44 2,58 

 - Trồng trọt 6.446,8 5,3 6.565,0 4,8 6.787,2 4,63 2,61 

-  Chăn nuôi 6.670,0 5,4 7.080,7 5,2 6.641,1 4,53 -0,22 

2 Lâm nghiệp 778,4 0,6 835,2 0,6 951,4 0,65 10,56 

3 Thủy sản 6.693,9 5,5 7.009,3 5,1 8.407,7 5,74 12,07 

B Về sản xuất công nghiệp - xây dựng 41.813,1 34,1 48.522,7 35,5 51.888,1 35,43 11,40 

1 Giá trị sản xuất công nghiệp 31.490,8 25,7 34.746,7 25,4 38.022,4 25,96 9,88 

-  Công nghiệp chế biến 30.117,3 24,6 33.389,5 24,4 36.323,6 24,80 9,82 

-  Công nghiệp sản xuất và phân phối điện 729,7 0,6 710,5 0,5 1.006,7 0,69 17,46 

-  Công nghiệp khai khoán 470,3 0,4 436,7 0,3 462,5 0,32 -0,83 

-  
Ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý 

rác thải 
173,5 0,1 210,0 0,2 229,5 0,16 15,01 

2 Giá trị sản xuất xây dựng 10.322,3 8,4 13.776,0 10,1 13.865,7 9,47 15,90 

C Về thương mại  60.239,3 49,1 66.602,8 48,8 71.390,0 48,74 8,86 

1 Hoạt động bán lẻ 46.968,0 38,3 52.773,0 38,6 57.380,3 39,18 10,53 

2 Hoạt động xuất khẩu 13.271,3 10,8 13.829,8 10,1 14.009,7 9,57 2,74 

Tổng giá trị sản xuất 122.661,5 100 136.615,7 100 146.465,0 100 9,27 

 (Giá so sánh 2010)                                               Nguồn: Tính toán của tác giả từ Cục thống kê 
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- Về sản xuất công nghiệp - xây dựng  

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016 đạt 34.746,7 tỷ đồng, tăng 10,25% so với 

năm 2015; Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,5% so với năm 2016, trong 

đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 36.323,6 tỷ đồng, tăng 9,3%; ngành cung cấp 

nước, quản lý và xử lý rác thải tăng trưởng 8,6% so với cùng kỳ; công nghiệp sản xuất 

và phân phối điện đạt 1.006,7 tỷ đồng, tăng 19,7%; công nghiệp khai khoáng đạt 462,5 

tỷ đồng, tăng 6,7%. Các chương trình khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp được 

triển khai nhằm hỗ trợ các DN phát triển với mô hình sản xuất tiên tiến, công nghệ cao, 

phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm du lịch ... 

Giá trị sản xuất xây dựng năm 2016 tăng 9,3% so với năm 2015. Năm 2017, giá trị 

sản xuất xây  dựng đạt 13.865,7 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2016. Các hoạt động xây 

dựng các công trình trọng điểm của tỉnh và nhà ở xã hội đã thực hiện đúng kế hoạch.  

- Về thương mại, dịch vụ 

Thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, nguồn cung hàng hóa 

dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và lưu thông hàng hóa nên không có hiện tượng sốt 

giá, khan hiếm hàng trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mại, 

giảm giá tại các trung tâm thương mại, siêu thị được tổ chức thường xuyên, góp phần 

kích cầu tiêu dùng. Điều đó góp phầm làm tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu năm 

2016 đạt 52.773 tỷ đồng tăng 12,36% so với năm 2015. Năm 2017, tổng mức bán lẻ 

hàng hóa, dịch vụ tăng 10,9% so với năm 2016. 

Kim ngạch XK năm 2016 kim ngạch XK đạt 13829,8 tỷ đồng, tăng 4,21% so với 

năm 2015. Năm 2017, kim ngạch XK đạt 14009,7 tỷ đồng. Các mặt hàng có giá trị kim 

ngạch XK tăng như: Sản phẩm bằng gỗ tăng 10,3%; hàng dệt may tăng 24,4%; hàng 

thủy sản tăng 10,4%; quặng và khoáng sản tăng 22,5%. Một số nhóm hàng XK gặp khó 

khăn, có kim ngạch giảm so với cùng kỳ: gạo giảm 17,7%; sắn giảm 18,6%;...  

2.1.4. Tình hình nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng 

2.1.4.1 Nguồn nhân lực 

Theo số liệu Cục Thống kê, năm 2017 dân số tỉnh Bình Định là 1.254.482 

người. Trong đó, dân số thành thị 358.044 người, chiếm 28,78 %; dân số nông thôn 

893.379 người, chiếm 71,22%; nam 622.177 người (49,6%); nữ 632.305 người 

(50,4%). Lực lượng lao động tỉnh Bình Định là 901.426 người. Trong đó, số lao động 

nam là 470.419 lao động, chiếm 52,2%; số lao động nữ 431.007 lao động, chiếm 

47,8% và phân bố không đều giữa nông thôn và thành thị. Lượng lao động khu vực 

nông thôn là 652.701 lao động, chiếm 72,4%; lượng lao động khu vực thành thị là 

248.725 lao động, chiếm 27,6%. Lượng lao động tương đối trẻ, trong độ tuổi từ 16 – 
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39 tuổi có 423.162 lao động, chiếm 47,9%. Lượng lao động trong độ tuổi từ 40- 49 

tuổi là 230.593 lao động, chiếm 25,6%. 

Bảng 2.2. Tình hình nguồn nhân lực tỉnh Bình Định, năm 2017 

TT Tiêu chí Phân loại tiêu chí Số lượng (lao động) Tỷ lệ (%) 

1 Giới tính 
Nam 470.419 52,2 

Nữ 431.007 47,8 

2 Khu vực 
Thành thị 248.725 27,6 

Nông thôn 652.701 72,4 

3 Độ tuổi 

15 -39 tuổi 431.856 47,9 

40 - 49 tuổi 23.059 2,6 

Trên 49 tuổi 238.978 26,5 

4 Trình độ 

Chưa qua đào tạo 508.661 56,4 

Qua đào tạo 392.765 43,6 

- Trung cấp 204.648 22,7 

- Cao đẳng 131.079 14,5 

- Đại học trở lên 57.038 6,3 

Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu Cục thống kê 

Xét về trình độ chuyên môn, có đến 508.661 lao động chưa được đào tạo qua 

bất kỳ một trình độ chuyên môn kỹ thuật nào, chiếm 56,4%. Lực lượng lao động đã 

qua đào tạo là 392.765 lao động, chiếm 43,6% được chia ra ở nhiều cấp trình độ 

chuyên môn kỹ thuật khác nhau; trong đó nhiều nhất là công nhân kỹ thuật không 

bằng 204.648 lao động, chiếm 52,1% trong tổng số lao động đã qua đào tạo. Tổng số 

lao động có trình độ từ đại học trở lên của cả tỉnh là 57.038 lao động, chiếm 6,3%, 

trong đó tập trung đông nhất tại TP.Quy Nhơn với 19.479 lao động, chiếm 34,2%. 

2.1.4.2. Cơ sở hạ tầng 

Bình Ðịnh là tỉnh có hệ thống giao thông khá đồng bộ, có quốc lộ 1 A và tuyến 

đường sắt Bắc - Nam xuyên suốt chiều dài của tỉnh, có quốc lộ 19 chạy theo hướng 

Ðông - Tây, có sân bay Phù Cát, có cảng biển Quy Nhơn (một trong 10 cảng biển lớn 

của cả nước). Với hệ thống giao thông như vậy, Bình Ðịnh nối liền và dễ dàng thông 

thương với các tỉnh Tây Nguyên, Ðông Bắc Campuchia, Nam Lào và Thái Lan. 

Nguồn điện của Bình Ðịnh nhận từ lưới điện quốc gia, đảm bảo phục vụ nhu cầu sản 

xuất và đời sống. Hiện 100% xã trong tỉnh đã có điện, trong đó 151/155 xã, phường 

có điện lưới quốc gia, 4/155 xã dùng điện diesel do tỉnh đầu tư. Hệ thống cấp nước 

với công suất 20.000 m3/ngày đêm tại thành phố Quy Nhơn và hiện đang được nâng 

cấp để tăng công suất lên 45.000 m3/ngày đêm, và các hệ thống cung cấp nước sạch 

khác tại các khu vực khác ngoài thành phố Quy Nhơn. Do đó, có thể nói, Bình Định 
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với vị trí địa lý thuận lợi về giao thông, hệ thống điện lưới và nước sạch đáp ứng đầy 

đủ, tài nguyên phong phú, với nguồn lao động dồi dào, lại nằm trong Vùng kinh tế 

trọng điểm miền Trung. Đây là những lợi thế để Bình Định thúc đẩy phát triển công 

nghiệp nói chung trong đó có ngành CBG nói riêng.  

2.1.5. Những chính sách của tỉnh Bình Định về phát triển Ngành chế biến gỗ xuất 

khẩu của tỉnh, giai đoạn 2012-2017    

Để thấy được vai trò đóng góp của chính quyền địa phương đối với ngành 

CBGXK của tỉnh, luận án đã tiến hành thống kế các chính sách, các quyết định có liên 

quan đến ngành CBGXK như sau: 

Quyết định của UBND tỉnh Bình Định, số 502/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 

năm 2011 về việc ban hành “Đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 

2015, định hướng đến năm 2020”. Nội dung của đề án này đánh giá kết quả đạt được 

trong hoạt động XK trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2001-2010, từ đó đưa ra kế hoạch phát 

triển hàng XK giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Trong đó, đề án đặc 

biệt quan tâm đến nhóm, mặt hàng lâm sản, cụ thể là “Để đảm bảo phát triển bền vững 

nhóm mặt hàng lâm sản, trong thời gian đến ngoài việc đẩy mạnh NK nguyên liệu gỗ 

còn phải tích cực triển khai công tác trồng rừng và chăm sóc, bảo vệ rừng, nhất là rừng 

tự nhiên; có kế hoạch quản lý, khai thác hợp lý lượng gỗ rừng trồng và rừng tự nhiên 

để góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và bổ sung nguồn nguyên liệu cho các DN”. 

Phấn đấu đến năm 2020 đạt từ 500 triệu USD trở lên. Giá trị kim ngạch XK giai đoạn 

2016-2020 là 2.295 triệu USD, tăng 4,6%/năm, gồm các mặt hàng chủ lực: Sản phẩm 

đồ gỗ đến năm 2020 khối lượng XK 285 nghìn m3, giá trị XK 435 triệu USD; Bột giấy 

đến năm 2020 số lượng XK 100.000 tấn, giá trị XK đạt 50 triệu USD”. Bên cạnh đó, 

đề án còn đưa ra các giải pháp và cách thức thực hiện cho mỗi kế hoạch và phương 

hướng đưa ra. Với đề án này, ngành chế biến gỗ được định hướng phát triển tương đối 

rõ ràng, định hình được lộ rình phát triển cho ngành CBG XK tỉnh Bình Định trong 

giai đoạn 2011-2015 và lâu dài đến năm 2020. 

Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định ngày 13 tháng 5 

năm 2011, về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất 

sản phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nội dung của quyết định là đưa ra 

quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất SPG nội thất trên địa bàn 

tỉnh Bình Định như: thứ nhất, khi thực hiện đầu tư dự án, nhà đầu tư sản xuất SPG 

nội thất được ngân sách hỗ trợ một số khoản chi phí (Hỗ trợ 100% chi phí lập Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư mới; Hỗ trợ 15% so với tổng chi 

phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường của dự án đầu tư mới ...). 

Thứ hai, mỗi năm, DN được hỗ trợ 01 lần tham gia trực tiếp tại hội chợ, triển lãm 

trong nước và 01 lần tham gia trực tiếp tại hội chợ, triển lãm nước ngoài. Mức hỗ trợ 
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bằng 100% mức chi thực tế, nhưng không quá 150 triệu đồng/DN khi tham dự ở nước 

ngoài và 30 triệu đồng/DN khi tham dự ở trong nước. Nội dung hỗ trợ bao gồm chi 

phí thuê gian hàng hoặc mặt bằng, Chi phí vận chuyển hàng mẫu... Thứ ba, mỗi năm, 

DN được hỗ trợ 01 lần cho 01 người trực tiếp đi tham quan trong nước để học tập 

kinh nghiệm sản xuất sản phẩm gỗ nội thất. Mức hỗ trợ thực hiện bằng 50% mức chi 

thực tế, tối đa không quá 05 triệu đồng/người cho các khoản chi phí đi lại, ăn, ở. 

Công văn số 2852/UBND- KTN ngày 19/7/2013 về việc hỗ trợ phát triển các DN 

ngành gỗ, lâm sản trên địa bàn tỉnh Bình Định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

Mục tiêu của công văn này là đề nghị ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

và các tổ chức tín dụng tiếp tục hỗ trợ cung ứng vốn tín dụng cho các DN CBG tỉnh 

Bình Định.  Nhất là các DN thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ sản phẩm ngoài 

trời sang sản phẩm trong nhà, cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn bằng ngoại tệ đối 

với khách hàng ngành gỗ, cho vay hỗ trợ cơ cấu tài chính, cơ cấu nợ, miễn giảm lãi và 

phí dịch vụ, ưu tiền về lãi suất và phí cho vay... nhằm giúp cho các DN vượt qua khó 

khăn, ổn định sản xuất. Nội dung của Công văn này xuất phát từ Văn bảng số 

2164/CV-QHKHDN ngày 06/5/2013 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt 

Nam về việc hỗ trợ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đối với các 

DN gỗ lâm sản tỉnh Bình Định. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến “... Để tạo điều kiện hỗ 

trợ các DN gỗ lâm sản trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn và nâng cao hiệu quả các 

giải pháp hỗ trợ tín dụng của BIDV và các giải pháp phát triển của các sở ngành có 

liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các đơn vị có liên quan thực 

hiện các nội dung để hỗ trợ DN CBG lâm sản trên địa bàn phục hồi sản xuất và phát 

triển”. Đối tượng được đề cập trong công văn này bao gồm các DN CBG trên địa bàn 

tỉnh, Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định, Sở Công thương, các sở, ngành và địa phương 

liên quan, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các tổ chức tín dụng. 

Quyết định số 1398/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định ngày 07 tháng 5 năm 

2014, về việc phê duyệt Đề án nâng cao NLCT các sản phẩm chủ yếu chế biến từ 

nông, lâm, thủy sản và các ngành dịch vụ xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2020. 

Mục tiêu của đề án này là: (1) Phát triển và nâng cao NLCT các sản phẩm chế 

biến từ nông, lâm, thủy sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 với tốc độ tăng trưởng cao, 

hiệu quả và bền vững; trên cơ sở đầu tư đổi mới, đầu tư chiều sâu máy móc, trang 

thiết bị hiện đại để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản 

phẩm; (2) Phát triển các yếu tố tạo nền tảng cho tăng năng suất nhanh, bền vững 

thông qua nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học 

công nghệ, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và tăng cường cải cách hành chính; (3) 

Phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng lớn, có sức cạnh tranh và giá trị gia tăng 

cao phục vụ quá trình CNH-HĐH, đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong 
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đó, riêng nhóm mặt hàng chế biến từ lâm sản trong giai đoạn 2011 - 2020, nhóm hàng 

lâm sản ước thực hiện 3,498 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 5,1%/năm. 

Gồm các mặt hàng chủ yếu như: gỗ tinh chế đến năm 2020, giá trị 460 triệu USD; dăm 

gỗ, bột giấy đến năm 2020, giá trị 80 triệu USD; hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ, mây, tre 

nứa thì trước mắt tập trung ổn định và phát triển quy mô sản xuất phù hợp với nhu cầu 

tiêu thụ nội địa và XK, đầu tư cải tạo cảnh quan môi trường phục vụ du lịch. Thời gian 

đến, tính toán các nguồn lực để có kế hoạch đầu tư đổi mới một số thiết bị tiên tiến phù 

hợp với công nghệ sản xuất như sấy gỗ, sơn cao cấp … 

Quyết định số 4016/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình 

Định giai đoạn 2016 - 2020 của ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 

Bình Định.  Nội dung của quyết định này là Phê duyệt Dự án Bảo vệ và Phát triển 

rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 của Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và Phát 

triển rừng tỉnh Bình Định. Mục tiêu của quyết định phê duyệt dự án nhằm: (1)Quản lý 

bảo vệ vốn rừng hiện có, đầu tư xây dựng phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, 

rừng ngập mặn bền vững. Phát huy chức năng phòng hộ đầu nguồn, đến năm 2020 

nâng độ che phủ rừng trên 52% góp phần cải thiện môi trường, cân bằng sinh thái, 

chống xói mòn, hạn chế thiên tai, tạo nguồn sinh thủy và bảo tồn tính đa dạng sinh 

học; (2)Sử dụng có hiệu quả đất trống đồi núi trọc, xác định cơ cấu cây trồng hợp lý, 

nâng cao năng suất, chất lượng rừng bằng các loài cây kinh tế, đáp ứng nhu cầu lâm 

sản cho công nghiệp chế biến và tiêu dùng; (3) Tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, 

nâng cao đời sống cho nhân dân trong vùng, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an 

ninh quốc phòng, trật tự xã hội địa phương. 

Quyết định này vừa có ý nghĩa về mặt kinh tế vừa có ý nghĩa về mặt xã hội đối 

với tỉnh Bình Định nói chung. Riêng đối với ngành CBG tỉnh Bình Định, nếu dự án 

này đi vào hoạt động sẽ tạo cơ hội rất lớn cho ngành trong việc đáp ứng NNL đầu 

vào, một yếu tố đang ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh của ngành. 

Bởi vì, ngành CBGXK tỉnh Bình Định còn phụ thuộc rất lớn vào NNL ngoại nhập. 

2.2. KHUNG, QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.2.1. Khung và quy trình nghiên cứu 

Luận án muốn giải quyết hết các mục tiêu đề ra cần xây dựng khung nghiên cứu 

có cơ sở khoa học. Do đó, khung nghiên cứu của luận án được xây dựng như bảng 

2.3. Trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp diễn dịch cho việc 

tiếp cận toàn diện, tiến hành bằng cả phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu 

định lượng.  
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Bảng 2.3. Khung nghiên cứu của luận án 

Các 

bước 

nghiên 

cứu 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu 

Kỹ thuật sử dụng 

Bước 1 
Nghiên cứu 

tài liệu 

Nghiên cứu tài liệu có liên quan để định hình khung nghiên 

cứu của luận án; nghiên cứu sàn lọc, lựa chọn các tiêu chí 

đánh giá NLCT SPXK căn cứ vào tài nguyên dữ liệu hiện 

có và tính khả thi của từng tiêu chí thông qua tham khảo, kế 

thừa các nghiên cứu trong và ngoài nước. 

Bước 2 
Nghiên cứu 

định tính 

Khảo sát những người có chuyên môn để lựa chọn đối 

tượng so sánh, các đối tượng SPGXK phổ biến mang tính 

đại diện của địa phương để tính toán hệ số nội địa hóa 

(DRC) - một tiêu chí quan trọng để đánh giá lợi thế cạnh 

tranh sản phẩm và các yếu tố môi trường bên trong ảnh 

hưởng đến NLCT. 

Bước 3 
Nghiên cứu 

định lượng 

Thu thập và xử lý số liệu sơ cấp thông qua khảo sát các 

DNCBGXK tỉnh Bình Định để lấy thông tin đánh giá 

NLCT, phân tích các yếu tố môi trường bên trong ảnh 

hưởng đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. 

Thu thập và xử lý số liệu thứ cấp từ Sở công thương, Sở kế 

hoạch và đầu tư, Cục thống kê, Trade map, ITC,.... để tính 

toán thị phần (MS), chỉ số cạnh tranh thương mại (TC). 

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả 

Nghiên cứu định tính được sử dụng trong nghiên cứu sơ bộ thông qua khảo sát 

lấy ý kiến của các chuyên gia am hiểu về NLCT SPGXK. Mục đích của phương pháp 

nghiên cứu định tính là để thiết lập bảng hỏi, lựa chọn đối tượng so sánh (trong và 

ngoài nước), lựa chọn đối tượng SPGXK phổ biến làm đại diện để đánh giá tiêu chí 

DRC, lựa chọn các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT SPGXK. Bên 

cạnh đó, khảo sát này còn với mục đích phát hiện ra những khó khăn cũng như tiếp 

nhận ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định trong 

thời gian tới. Nghiên cứu định lượng thông qua điều tra bảng câu hỏi thiết kế sẵn nhằm 

thu thập thông tin số liệu sơ cấp về chi phí sản xuất và giá XK của các sản phẩm gỗ 

phổ biến nhất, thu thập thông tin về trình độ thiết bị công nghệ. Đặc biệt là thông tin 

đánh giá NLCT SPGXK tỉnh Bình Định như: so sánh sức cạnh tranh với đối thủ cạnh 

tranh, định vị NLCT so với đối thủ, đánh giá các yếu tố nội lực ảnh hưởng đến việc 
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nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. Để khái quát về nội dung giải quyết các mục 

tiêu nghiên cứu, luận án xây dựng quy trình nghiên cứu, cụ thể ở hình 2.1. 

 

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả 

Hình 2.1. Quy trình nghiên cứu của luận án 

2.2.2. Lựa chọn quan điểm và phương pháp nghiên cứu 

a. Lựa chọn quan điểm 

Đến nay, có rất nhiều quan điểm khác nhau được dùng để đánh giá NLCT, mỗi 

quan điểm có cách tiếp cận khác nhau như luận án đã trình bày ở mục 1.1.3 và chi tiết 

tại phụ lục 2. Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh cao do quá trình toàn cầu hóa 

cộng với SPGXK không phải là sản phẩm đặc thù. Vì vậy, sản phẩm không thể đạt 

được các điều kiện của lý thuyết nguồn lực là (1) có giá trị, (2) khó bắt chước, (3) 

hiếm, (4) không thể thay thế. Do đó, việc sử dụng quan điểm kinh tế học hay quan 

điểm lý thuyết nguồn lực là không phù hợp và đủ cơ sở để đánh giá. Bên cạnh đó, theo 

quan điểm thị trường là đề cao vai trò của sự khác biệt hóa của sản phẩm sẽ tạo ra lợi 

thế cạnh tranh cho DN, sự khác biệt này xuất phát từ bốn yếu tố cơ bản là sản phẩm, 

dịch vụ, nhân sự và thương hiệu của DN. Tuy nhiên, nếu chỉ căn cứ vào quan điểm 

này là chỉ căn cứ vào bề nổi (là sản phẩm, thương hiệu) mà không căn cứ vào gốc rễ 

(là năng lực tài chính, thiết bị công nghệ, chất lượng lao động..) của DN. Do đó, luận 

án sử dụng đồng thời 3 quan điểm đánh giá là định hướng thị trường, lý thuyết năng 

lực và chuỗi giá trị để đánh giá đầy đủ nhất cho NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. 
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b. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu 

Hiện nay, trong lĩnh vực khoa học xã hội có 3 phương pháp nghiên cứu được sử 

dụng trong phổ biến đó là: định tính, định lượng và kết hợp (Creswell, 2003). Cụ thể, 

nghiên cứu định tính thường sử dụng cách tiếp cận quy nạp, nghiên cứu định lượng 

thường gắn liền với tiếp cận diễn dịch. Tiếp cận quy nạp gắn nhiều hơn với thuyết 

diễn giải luận, diễn dịch liên quan nhiều đến thực chứng luận. Do vậy, để giải quyết 

các mục tiêu mà luận án đề ra, tác giả cần phải dựa trên cơ sở lý thuyết về NLCT, các 

tiêu chí đo lường NLCT phù hợp. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất: Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu đầu tiên là “Hệ thống hóa cơ sở lý 

luận và thực tiễn về NLCT và NLCT sản phẩm” thì luận án sử dụng phương pháp suy 

luận. Nghĩa là bằng cách sử dụng cách tiếp cận quy nạp thông qua việc thu thập dữ 

liệu, tài liệu liên quan đến cạnh tranh, NLCT và phát triển lý thuyết từ kết quả thu 

thập trên thông qua việc xây dựng khung nghiên cứu và định hướng tiếp cận cho luận 

án, xác định tiêu chí đánh giá, mô hình nghiên cứu cho luận án,....Ngoài ra, để giải 

quyết mục tiêu nghiên cứu này luận án còn sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp. 

Thứ hai: Để giải quyết mục tiêu thứ hai là “Phân tích, đánh giá thực trạng 

NLCT và các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định, 

giai đoạn 2012-2017” luận án lần lượt giải quyết theo các bước như sau:  

- Bước 1: Để phân tích, đánh giá thực trạng NLCT SPGXK tỉnh Bình Định 

Căn cứ vào quan điểm tiếp cận của luận án là dựa trên lý thuyết năng lực, luận 

án xây dựng tiêu chí đánh ở mục tiêu thứ nhất. Từ đó, luận án sẽ sử dụng phương 

pháp thu thập số liệu sơ cấp, thứ cấp, phân tích thống kê, phương pháp so sánh, phân 

tích tổng hợp để làm nổi bậc nội dung nghiên cứu. 

Bên cạnh đó để chỉ rõ hơn thực trạng NLCT SPGXK tỉnh Bình Định, bằng cách 

tiếp cận quan điểm chuỗi giá trị. Luận án tiến hành thu thập tài nguyên thông tin của 

các tác nhân hình thành nên giá trị SPGXK từ khâu đầu vào đến khi sản phẩm đến tay 

người tiêu dùng. Sau đó, tác giả tiến hành phân tích tổng hợp và mô phỏng tóm tắt 

qua sơ đồ chuỗi giá trị. 

- Bước 2: Để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT SPGXK 

tỉnh Bình Định 

Theo phần cơ sở lý luận chương 1, các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao 

NLCT sản phẩm mà đại diện là NLCT của DN thì chịu sự tác động của các yếu tố bên 

trong và bên ngoài DN. Vì vậy, luận án tiến hành phân tích ảnh hưởng của môi trường 

bên trong và môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh 

Bình Định. Đối với môi trường bên ngoài, luận án lấy nền tảng mô hình kim cương về 

NLCT của MC.Porter đã xây dựng dựa trên bốn thuộc tính lớn mà nó có thể thúc đẩy 

hoặc ngăn cản sự tạo ra lợi thế cạnh tranh. Những thuộc tính đó là: (1) Điều kiện về các 
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yếu tố sản xuất, (2) Các điều kiện về cầu, các ngành hỗ trợ và liên quan, chiến lược, (3) 

Cơ cấu và mức độ cạnh tranh nội bộ ngành, (4) Chính phủ. Đối với môi trường bên 

trong, luận án dựa theo hướng tiếp cận từ lý thuyết năng lực có kế thừa và bổ sung một 

vài yếu tố cho phù hợp với điều kiện của ngành, luận án tiến hành khảo sát và lấy ý 

kiến của các chuyên gia để xây dựng nhóm các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến việc 

nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. Những yếu tố của môi trường bên trong ảnh 

hưởng đến việc nâng cao NLCT sau khi lấy ý kiến từ các nhà chuyên môn (được trình 

bày chi tiết mục 2.2.3) là: Năng lực tổ chức quản lý DN; Năng lực hoạt động 

Marketing; Năng lực tài chính; Năng lực thiết bị và công nghệ; Chất lượng nguồn lao 

động; Nguồn nguyên liệu; Năng lực tạo lập mối quan hệ.  

Thứ ba: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình 

Định đến năm 2025. Để đề xuất các giải pháp luận án lấy cơ sở nền tảng từ kết quả 

nghiên cứu ở phần thực trạng và kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT 

SPGXK tỉnh Bình Định để làm căn cứ đề xuất giải pháp. Do vậy, phương pháp 

nghiên cứu được sử dụng trong chương này là phương pháp phân tích tổng hợp. 

2.2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.3.1. Phương pháp nghiên cứu định tính 

Nghiên cứu định tính là việc sử dụng các phương pháp kỹ thuật chuyên môn để 

tìm hiểu sâu hơn về các phản ứng từ trong suy nghĩ và tình cảm của con người. 

Nghiên cứu định tính là hướng tiếp cận nhằm thăm dò, mô tả và giải thích dựa vào 

các phương tiện khảo sát kinh nghiệm, nhận thức, động cơ thúc đẩy, dự định, hành vi, 

thái độ của đối tượng. Vì vậy, để tìm kiếm đối tượng đánh giá, đối tượng so sánh, các 

tiêu chí đo lường phù hợp với đối tượng nghiên cứu, nguồn tài nguyên dữ liệu có thể 

thu thập được tại địa bàn nghiên cứu... thì vận dụng nghiên cứu định tính để giải quyết 

các vấn đề trên. Cụ thể, phương pháp này thực hiện 4 nhiệm vụ quan trọng sau: Thứ 

nhất, xác định đối tượng so sánh đối chứng với SPGXK tỉnh Bình Định ở thị trường 

quốc tế; Thứ hai: xác định một vài loại SPGXK phổ biến của tỉnh Bình Định mang 

tính đại diện cao trong vô số đối tượng SPGXK của địa phương để thiết kế bảng hỏi 

điều tra các thông tin về các chi phí hình thành sản phẩm và giá XK của sản phẩm 

nhằm tính toán hệ số nội địa hóa (DRC). Việc xác định chính xác loại sản phẩm đại 

diện cho SPGXK tỉnh Bình Định là hết sức quan trọng, đảm bảo cho kết quả nghiên 

cứu có độ tin cậy cao. Thứ ba, xác định các thành phần của các tiêu chí định tính để 

đánh giá NLCT cho SPGXK tỉnh Bình Định. Thứ tư, xác định các yếu tố (bên trong và 

bên ngoài) ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT của SPGXK tỉnh Bình Định. Đồng 

thời qua đây tham khảo ý kiến của họ trong việc đề xuất các giải pháp nhằm tăng 

NLCT cho sản phẩm đồ gỗ XK của tỉnh Bình Định trong thời gian tới. 
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Do vậy, nhiệm vụ của nghiên cứu định tính là (1) Xác định đối tượng so sánh 

đối chứng, (2) Xác định đối tượng khảo sát để tính chỉ tiêu DRC, (3) Xác định các 

thành phần trong các tiêu chí định tính, (4) Xác định các yếu tố ảnh hưởng của môi 

trường bên trong tác động đến việc nâng cao NLCT. Quy trình nghiên cứu định tính 

được thực hiện theo 4 bước sau: 

Bước 1: Nghiên cứu, tổng hợp các tài liệu có liên quan đến đề tài và xác định 

đối tượng đánh giá 

Qua tổng quan các tài liệu nghiên cứu có liên quan đến NLCT của sản phẩm 

xuất khẩu trong phần 2, luận án xác định được những nội dung đã thống nhất, những 

vấn đề còn có sự khác biệt trong quan điểm và các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu về 

NLCT của DN. Bên cạnh đó, qua tổng quan tài liệu, luận án cũng xác định được các 

câu hỏi nghiên cứu của đề tài. Các câu hỏi nghiên cứu bao gồm: (1)NLCT của sản 

phẩm gỗ XK tỉnh Bình Định trong thời gian qua như thế nào?; (2) Các yếu tố nào tác 

động đến việc nâng cao NLCT sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định?; (3) Làm thế 

nào để nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định trong thời gian tới?  

Do vậy, các câu hỏi nghiên cứu trên là cơ sở cho việc xây dựng đề cương phỏng 

vấn sâu các chuyên gia để hình thành đối tượng khảo sát và xác định các yếu tố ảnh 

hưởng của môi trường bên trong đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. 

Đối tượng đánh giá: Để đánh giá, so sánh các chủ thể (sản phẩm hoặc doanh 

nghiệp) với nhau có hai cách lựa chọn đối tượng đánh giá đó là đối tượng khách quan 

(khách hàng hoặc đại lý) và đối tượng chủ quan (chính doanh nghiệp sản xuất đó). Tuy 

nhiên, với luận án này, vì năng lực về thời gian, tài chính, công sức, .... có hạn nên luận 

án lựa chọn đối tượng chủ quan để đánh giá, đó là khảo sát các DN CBGXK. Vì thực tế, 

các DN này thường nắm được thông tin của đối thủ, hiểu được sản phẩm của đối thủ, 

biết được điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cũng như của mình. Do vậy, thông tin họ 

đánh giá, so sánh cũng đủ độ tin cậy để sử dụng cho nghiên cứu của luận án.  

Bước 2: Xây dựng đề cương phỏng vấn sâu các chuyên gia và thực hiện 

phỏng vấn  

Khi chưa chắc chắn một vấn đề cần nghiên cứu thì việc thảo luận hoặc phỏng vấn 

từ những chuyên gia là cần thiết. Theo Krueger (1994), cách tốt nhất để điều tra một chủ 

đề trong bối cảnh xã hội là thông qua phỏng vấn chuyên sâu và thảo luận nhóm, vì nó 

khuyến khích việc chia sẻ kinh nghiệm. Còn theo Morgan (1997), những yếu tố đã nêu ra 

thông qua phỏng vấn và thảo luận nhóm sẽ phản hồi được các thông tin một cách cụ thể. 

Vì vậy, trong luận án này tác giả sử dụng phương pháp phỏng vấn các chuyên gia để lựa 

chọn đối tượng khảo sát mang tính đại diện nhất cho ngành và xác định các yếu tố môi 

trường bên trong ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT của SPGXK tỉnh Bình Định. 
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Đối tượng phỏng vấn là 15 chuyên gia, bao gồm: 3 người làm việc tại trường 

Đại học, 1 người làm việc tại Hiệp hội gỗ và chế biến lâm sản Bình Định, 2 người 

làm ở Sở công thương và 9 lãnh đạo trung hoặc cao cấp tại các DN CBGXK trên địa 

bàn tỉnh Bình Định (các DN này đều sản xuất cả gỗ nội thất và ngoại thất). Đây là 

những người có kiến thức, hiểu được lý thuyết về NLCT, có nhiều kinh nghiệm và 

hiểu biết thực tế. Cách thức tiến hành thông qua cuộc hẹn gặp trực tiếp, các tài liệu và 

câu hỏi được gửi trước đến đối tượng phỏng vấn thông qua công cụ email, thư hoặc 

gửi trực tiếp bản giấy in sẵn. Kết quả phỏng vấn về đối tượng được lựa chọn để khảo 

sát và các yếu tố thuộc môi trường bên trong (nội bộ) ảnh hưởng đến việc nâng cao 

NLCT của SPGXK được mô tả chi tiết trong phụ lục 7. Sau khi thu thập và xử lý kết 

quả khảo sát các chuyên gia thu được như sau: 

- Về đối tượng so sánh đối chứng, kết quả khảo sát cho thấy, Trung Quốc và 

Malaysia là hai đối thủ cạnh tranh nước ngoài có tỷ lệ lựa chọn cao với 100% phiếu 

lựa chọn. Hơn nữa, theo thống kê của ITC thì Trung Quốc là nước đứng đầu thế giới 

về SPGXK, còn Malaysia đứng thứ 10 thế giới và thứ 1 khu vực Đông Nam Á về 

SPGXK (cụ thể là sản phẩm HS44). Do vậy, luận án sẽ lựa chọn đối thủ cạnh tranh so 

sánh nước ngoài là Trung Quốc và Malaysia. Còn đối thủ cạnh tranh trong nước thì 

Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ được chọn cao và đều đạt 100% phiếu 

lựa chọn. Do vậy, căn cứ vào kết quả lựa chọn ở trên thì đối thủ cạnh tranh nước 

ngoài là Trung Quốc và Malaysia, còn đối thủ cạnh tranh trong nước là Bình Dương 

và Tp. Hồ Chí Minh sẽ được dùng để so sánh NLCT với SPGXK tỉnh Bình Định 

xuyên suốt luận án này.  

- Về đối tượng SPGXK mang tính đại diện để khảo sát, có 100% DN có sản 

xuất đồ gỗ ngoại thất XK tỉnh Bình Định sản xuất các sản phẩm như Bộ bàn ghế sân 

vườn vuông (4 ghế); Bộ bàn ghế nhà hàng sân vườn chữ nhật (6 ghế); Giường tắm 

nắng; Bộ bàn ghế Cafe sân vườn hình tròn (4 ghế) và 100% DN có sản xuất sản phẩm 

đồ gỗ nội thất xuất khẩu tỉnh Bình Định sản xuất các sản phẩm như: Tủ áo 3 cửa 

1,6m; Giường ngủ 1,6m; Tủ trưng bày 2 cánh; Tủ 5 hộc kéo. Do đó, luận án lựa chọn 

khảo sát các sản phẩm này để đánh giá chỉ số DRC cho SPGXK tỉnh Bình Định. 

- Về các yếu tố môi trường bên trong (nội tại) được cho là ảnh hưởng đến việc 

nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. Kết quả khảo sát (trình bày chi tiết tiết phụ 

lục 9) cho thấy, phần lớn các chuyên gia đều đánh giá cao các yếu tố thuộc môi 

trường nội bộ được đề xuất. Cụ thể, yếu tố năng lực tài chính, năng lực thiết bị và 

công nghệ, nguồn nguyên liệu, năng lực tạo lập mối quan hệ có tỷ lệ đồng ý 100%, 

chất lượng nguồn lao động có tỷ lệ đồng ý là 93,3%; năng lực quản lý điều hành có tỷ 

lệ đồng ý là 86,7% và cuối cùng là năng lực marketing có tỷ lệ đồng ý là 80%. Vì 
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vậy, luận án thống nhất sử dụng cả 7 yếu tố thuộc môi trường nội bộ này để phân tích 

tác động của chúng đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. 

Bước 3: Xác định các thành phần của các tiêu chí định tính nhằm đánh giá 

NLCT SPGXK tỉnh Bình Định 

Đối với nhóm tiêu chí định tính, luận án kế thừa có chọn lọc từ các nghiên cứu 

của Phan Ánh Hè (2010) [14], Nguyễn Đình Long (2001) [23], Nguyễn Hữu Khải và 

cộng sự (2004) [21], Trần Thế Tuấn (2017) [55]. Do đó, các tiêu chí định tính được sử 

dụng trong luận án này bao gồm: Chất lượng sản phẩm; Sự khác biệt và độc đáo sản 

phẩm; Sự đa dạng về chủng loại, kiểu dáng; Thương hiệu và uy tín thương hiệu. Tuy 

nhiên, để xác định các thành phần của các tiêu chí này, luận án tiến hành khảo sát ý 

kiến của các chuyên gia. Kết thu được được trình bày ở bảng 2.4 (chi tiết ở phụ lục 17). 

Bảng 2.4. Tổng hợp kết quả các thành phần của tiêu chí định tính nhằm đánh 

giá NLCT của SPGXK tỉnh Bình Định 

TT Tiêu chí Thành phần Nguồn 

Tỷ lệ 

đồng ý 

(%) 

1 
Chất lượng sản 

phẩm 

Độ bền của sản phẩm 
[14], [21], [23], 

[55] và thảo 

luận chuyên 

gia 

100,00 

Tính an toàn của sản phẩm 100,00 

Tính thẩm mỹ của sản phẩm 86,67 

Tính tiện lợi của sản phẩm 93,33 

Sự đồng đều về chất lượng 100,00 

2 

Sự khác biệt và 

độc đáo sản 

phẩm 

Tính độc quyền về kiểu dáng 
[14], [21], [55] 

và thảo luận 

chuyên gia 

100,00 

Sự khác biệt về công năng 100,00 

Khả năng sửa chữa sản phẩm 86,67 

Sự độc đáo về quy cách đóng gói 93,33 

3 

Sự đa dạng về 

chủng loại, kiểu 

dáng 

Đa dạng chủng loại [14], [21], [55] 

và thảo luận 

chuyên gia 

100,00 

Đa dạng kiểu dáng 100,00 

Đa dạng kích cỡ 100,00 

4 

Thương hiệu và 

uy tín thương 

hiệu 

Độ nổi tiếng của thương hiệu 
[14],[21], [55] 

và thảo luận 

chuyên gia 

100,00 

Thương hiệu riêng 100,00 

Đầu tư cho xây dựng và bảo hộ 

thương hiệu 
100,00 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Bước 4: Xây dựng và phát triển thang đo các yếu tố bên trong (nội lực) ảnh 

hưởng đến NLCT SPGXK tỉnh Bình Định 
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Theo Creswell (2003), trong nghiên cứu khoa học có 3 cách xây dựng thang đo 

trong nghiên cứu: (1) Sử dụng thang đo sẵn có: giữ nguyên thang đo do các nhà nghiên 

cứu trước xây dựng; (2) Sử dụng thang đo đã có nhưng có bổ sung và điều chỉnh cho phù 

hợp với không gian nghiên cứu và (3) Xây dựng thang đo hoàn toàn mới.  

Bảng 2.5. Tổng hợp kết quả thang đo các yếu tố môi trường bên trong tác động 

đến việc nâng cao NLCT của SPGXK tỉnh Bình Định 

Yếu tố Biến quan sát Nguồn 

Trang 

thiết bị và 

công nghệ 

Mức độ tự động hóa sản xuất Thảo luận chuyên gia 

Năng lực đổi mới công nghệ Thảo luận chuyên gia 

Trang thiết bị máy móc hiện đại Thảo luận chuyên gia 

Khả năng ứng dụng công nghệ mới [20] 

Năng lực 

quản lý 

điều hành 

Năng lực quản lí DN  [100] 

Trình độ của đội ngũ cán bộ quản lí Thảo luận chuyên gia 

Năng lực hoạch định được các chiến lược, kế 

hoạch phát triển kinh doanh tốt  
[100] 

Năng lực 

tài chính 

Quy mô vốn [20] 

Khả năng huy động vốn [20] 

Nguồn vốn tự có Thảo luận chuyên gia 

Khả năng sinh lời của vốn kinh doanh [20] 

Năng lực 

Marketing 

Khả năng đáp ứng nhu cầu, thị hiếu khách hàng  [96], [46] 

Chất lượng mối quan hệ với KH, với đối tác  [46] 

Khả năng thích ứng với biến động của môi trường  [96], [46] 

Phản ứng tốt với đối thủ cạnh tranh  [96], [46] 

Năng lực 

tạo lập 

mối quan 

hệ 

Khả năng liên kết, hợp tác  [20] 

Khả năng tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ 

với khách hàng mới  
[20] 

Năng lực kết nối giữa các DN trong ngành [20] 

Chất 

lượng 

nguồn lao 

động 

Trình độ chuyên môn của lao động Thảo luận chuyên gia 

Ý thức tổ chức của lao động Đề xuất của tác giả 

Sức khỏe thể lực của lao động Thảo luận chuyên gia 

Kinh nghiệm của lao động Thảo luận chuyên gia 

Nguồn 

nguyên 

liệu 

Tính tự chủ về nguồn nguyên liệu Thảo luận chuyên gia 

Chất lượng nguồn nguyên liệu Thảo luận chuyên gia 

Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn về nguyên liệu (FSC) Thảo luận chuyên gia 

Quy mô thị trường nguồn nguyên liệu Thảo luận chuyên gia 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 
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Từ cơ sở lý thuyết trong chương 1 đã xác định được 7 yếu tố ảnh hưởng đến 

việc nâng cao NLCT của DN, bao gồm: (1) Năng lực tổ chức quản lý DN; (2) Năng 

lực Marketing; (3) Năng lực tài chính; (4) Năng lực thiết bị và công nghệ; (5) Chất 

lượng nguồn lao động; (6) Nguồn nguyên liệu và (7) Năng lực tạo lập các mối quan 

hệ. Các thang đo dùng để đo lường từng yếu tố được phát triển và điều chỉnh thông 

qua quá trình thảo luận với các chuyên gia nhằm xác định và xây dựng các biến quan 

sát cho từng thang đo, từ đó phát triển bản câu hỏi để thực hiện thu thập dữ liệu sơ 

bộ. Kết quả xây dựng và phát triển thang đo được trình bày chi tiết ở phụ lục 17. 

Tổng hợp các kết quả xây dựng và thảo luận thang đo, luận án đã xác định được 

các thành phần của các yếu tố môi trường bên trong ảnh hưởng đến việc nâng cao 

NLCT của SPGXK tỉnh Bình Định như trong bảng 2.5. 

2.2.3.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng 

Theo Given, Lisa M. (2008), nghiên cứu định lượng là điều tra thực nghiệm có 

hệ thống về các hiện tượng quan sát được qua số liệu thống kê, toán học hoặc số hoặc 

kỹ thuật vi tính. Hay nghiên cứu định lượng là những nghiên cứu hướng vào việc 

thiết kế những quan sát định lượng các biến, phương pháp đo lường, phân tích và giải 

thích mối quan hệ giữa các biến bằng các quan hệ định lượng nhằm mô tả lại hiện 

tượng nghiên cứu thông qua các số liệu thống kê. 

a. Phương pháp thu thập số liệu 

-  Thiết kế bảng câu hỏi 

Từ các thông tin tổng hợp trong quá trình nghiên cứu định tính, các bảng câu 

hỏi được thiết kế để thu thập thông tin liên quan đến nghiên cứu. Đối tượng khảo sát 

là các DN CBGXK trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, có 2 loại bảng hỏi: (1) 

Bảng hỏi dành cho doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ ngoại thất hoặc nội thất.; (2) 

Bảng hỏi dành cho doanh nghiệp sản xuất cả đồ ngoại thất và nội thất. 

- Phương pháp thu thập số liệu 

Số liệu sử dụng trong luận án được lấy từ hai nguồn là thứ cấp và sơ cấp.  

+ Nguồn số liệu thứ cấp 

Số liệu thứ cấp phục vụ cho nghiên cứu định tính được lấy từ các đề tài nghiên 

cứu trong và ngoài nước đã công bố ở các tạp chí uy tín, các đề tài, luận án liên quan 

đến NLCT SPGXK; các báo cáo của Hiệp hội lâm sản Việt Nam, hiệp hội lâm sản 

Tp. HCM, Hiệp hội chế biến lâm sản Bình Định (FPA); các báo cáo tổng kết tình 

hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định năm 2015, 2016, 2017; các văn bản, 

chính sách của chính phủ, chỉnh quyền địa phương liên quan đến ngành CBGXK,…. 

Số liệu thứ cấp phục vụ cho nghiên cứu định lượng được lấy từ các nguồn như 

Tổng cục thống kê Việt Nam, Cục thống kê Bình Định, Sở công thương Bình Định, 

Sở kế hoạch và đầu tư, Thống kê Hải quan, Trade Map, FAO, Un Comtrade, ITC. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/To%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc
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+ Nguồn số liệu sơ cấp 

* Đối tượng khảo sát: Để đáp ứng thông tin yêu cầu cho nghiên cứu, đối tượng 

khảo sát là các DN CBGXK trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đối tượng trả lời Phiếu điều 

tra thuộc các vị trí: (1) Ban giám đốc; (2) Lãnh đạo các phòng ban. Đây là các đối 

tượng am hiểu về hoạt động SXKD trong các DN CBGXK.  

* Cách chọn mẫu: 

Để chọn mẫu khảo sát, tác giả đã dựa vào danh sách DN do sở Công Thương tỉnh 

Bình Định cung cấp để lựa chọn ngẫu nhiên và phỏng vấn trực tiếp.  

Cách chọn mẫu ngẫu nhiên được luận án sử dụng dựa công thức chọn mẫu theo 

tổng thể nghiên cứu có kích thước biết trước (N). 

Theo Nguyễn Anh Sơn (1999), công thức xác định cỡ mẫu theo tổng thể biết trước:  

n= N/ (1+N(ε2)) 

Trong đó: n là cỡ mẫu; N là số lượng tổng thể; ε = sai số cho phép (> +/-0%,...) 

Dựa vào công thức (2), trong đó số lượng tổng thể N = 120 (số DN năm 2017), 

sai số ε = +/-7%, thì kết quả tính toán kích thức mẫu n = 76 mẫu. Ngoài ra, một số 

nhà nghiên cứu cho rằng, kích thước mẫu tới hạn phải là 200 mẫu (theo Hoelter 

1983), cũng có nhà nghiên cứu cho rằng kích thước mẫu tối thiểu là 5 mẫu cho một 

tham số cần ước lượng (Bollen 1989). Với nghiên cứu này, tác giả triển khai với số 

mẫu n từ 85 mẫu. 

- Phân bố mẫu theo địa bàn các huyện/thị xã theo công thức: Số mẫu được chọn 

trên địa bàn (X) = (Số DN trên địa bàn/tổng DN) * n (cỡ mẫu). Sau đó chọn các DN 

để phỏng vấn ngẫu nhiên theo bước nhảy = số doanh nghiệp/(X). 

Bảng 2.6. Tổng hợp số lượng mẫu phân bổ điều tra DN CBGXK 

TT Huyện/thị xã/ thành phố Số DN Tỷ trọng (%) Số phiếu 

1 TP.Quy Nhơn 83 69,2 62 

2 TX.An Nhơn 6 5,0 5 

3 Hoài Nhơn 3 2,5 2 

4 Tuy Phước 8 6,7 6 

5 Phù Mỹ 5 4,2 4 

6 Phù Cát 7 5,8 5 

7 Tây Sơn 1 0,8 1 

8 Vĩnh Thạnh 0 0,0 0 

9 Hoài Ân 0 0,0 0 

10 Vân Canh 0 0,0 0 

11 An Lão 0 0,0 0 

Tổng 120 100 85 

Nguồn: Tính toán của tác giả 
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Do vậy, luận án đã sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản với số 

mẫu N= 85 mẫu. Nghĩa là sau khi thu thập được danh sách 120 DN CBGXK tại Sở 

công thương tỉnh Bình Định, sau đó đánh số thứ tự vào trong danh sách; rồi dùng các 

phương pháp ngẫu nhiên bằng cách dùng hàm random của phần mềm excel để chọn 

ra từng DN CBGXK phải đi điều tra trong tổng thể chung 120 DN. Kết quả điều tra 

sau khi thu về và sàng lọc thông tin thì số phiếu thu về có đầy đủ thông tin để sử dụng 

cho nghiên cứu luận án là 85 phiếu (đạt 100%). Trong đó, có 75 mẫu điều tra cung 

cấp thông tin về sản phẩm đồ gỗ ngoại thất và 55 mẫu điều tra cung cấp thông tin về 

sản phẩm đồ gỗ nội thất. 

b. Phương pháp xử lý số liệu 

Qua các số liệu đã được tổng hợp và khảo sát, sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để 

xử lý dữ liệu điều tra, phân tích độ tin cậy (độ lệch chuẩn, sai số chuẩn), thống kê giá 

trị trung bình các tiêu chí so sánh định tính và các yếu tố nội lực ảnh hưởng đến việc 

nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định.  

c.  Phương pháp thống kê  

Là phương pháp mô tả giá trị trung bình của phân phối, mục đích của phương 

pháp này là tóm tắt dữ liệu từ một mẫu sử dụng các chỉ số như là giá trị trung bình 

hoặc độ lệch chuẩn nhằm phục vụ cho quá trình phân tích, dự đoán và ra quyết định. 

Phương pháp thống kê được sử dụng trong luận án để đánh giá NLCT thông qua các 

tiêu chí định tính như: Chất lượng sản phẩm; Sự khác biệt và độc đáo của sản phẩm; 

Sự đa dạng về chủng loại, kiểu dáng; Thương hiệu và uy tín thương hiệu và các yếu 

tố môi trường ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. 

2.2.3.3. Phương pháp phân tích 

- Phương pháp hệ thống hoá: Phương pháp này được sử dụng trong phần tổng 

quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến NLCT (phần 2) và trong phần cơ sở lý 

luận của đề tài luận án (chương 1), nhằm nhìn nhận vấn đề nghiên cứu một cách toàn 

diện hơn, từ đó, xác định được nội dung cần tập trung nghiên cứu của luận án. 

- Phương pháp so sánh: So sánh sử dụng trong luận án này là việc tìm ra những 

điểm giống hoặc khác biệt theo các tiêu chí so sánh đặc ra. Vì vậy, phương pháp so 

sánh được sử dụng trong Luận án này là so sánh giá trị tuyệt đối các mức điểm trung 

bình của các tiêu chí đánh giá NLCT như: Chất lượng sản phẩm; Sự khác biệt và độc 

đáo của sản phẩm; Sự đa dạng về chủng loại, kiểu dáng; Thương hiệu và uy tín 

thương hiệu thông qua giá trị trung bình nhận được. Ngoài ra, phương pháp này còn 

được sử dụng để đánh giá các chỉ tiêu phản ánh thực trạng ngành CBGXK tỉnh Bình 

Định, thực trạng NLCT của SPGXK tỉnh Bình Định qua các năm. 
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- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phương pháp này được sử dụng chủ yếu 

trong nội dung đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp để nâng cao NLCT SPGXK 

tỉnh Bình Định (chương 3, 4), trên cơ sở lý thuyết đã được xây dựng ở Chương 1. 

2.2.3.4. Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp này được dùng để tham vấn và kiểm nghiệm các luận chứng, phân 

tích, đánh giá thông qua các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực CBGXK tỉnh Bình 

Định, những người nghiên cứu về NLCT và những người làm việc trong các sở ban 

ngành phụ trách quản lý về sản phẩm xuất khẩu trong đó có SPGXK tỉnh Bình Định. 

Những gợi ý chính liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT, các 

tiêu chí đánh giá NLCT SPGXK của các chuyên gia sẽ rất hữu ích cho tác giả trong 

quá trình xây dựng bảng hỏi để thu thập dữ liệu đánh giá NLCT cũng như những gợi 

ý về chính sách đưa ra những giải pháp ở chương 4. Đối tượng khảo sát của phương 

pháp này và cách thức tiến hành được trình bày chi tiết ở mục 2.2.3.1. 

2.2.3.5. Phương pháp phân tích chuỗi giá trị 

Phương pháp phân tích chuỗi giá trị nhằm: (i) Xác định mạng lưới các tác 

nhân trong chuỗi và mối liên kết ngang, liên kết dọc trong chuỗi; (ii) Thể hiện được 

sự tác động phụ thuộc lẫn nhau giữa các tác nhân trong chuỗi; (iii) Xác định các tác 

nhân trong và ngoài trong toàn bộ hoạt động và qui trình của chuỗi.  

Việc nghiên cứu chuỗi giá trị giúp cho việc xác định tác nhân nào chi phối 

chính trong chuỗi, các tác nhân nào cản trở hoạt động của chuỗi, từ đó có giải pháp 

nhằm nâng cao NLCT sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định. Do đó, phương pháp 

này sử dụng ở mục 3.2.3. Đánh giá NLCT sản phẩm gỗ XK tỉnh Bình Định theo quan 

điểm chuỗi giá trị của luận án. 

Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn nguyên liệu đầu vào, nên đầu vào của sản 

phẩm gỗ xuất khẩu phải NK đến trên 80%. Bên cạnh đó, các DN CBGXK tỉnh Bình 

Định chỉ dừng lại ở khẩu sản xuất, chưa thực hiện khâu phân phối (phân phối do các 

đơn vị trung gian ở nước ngoài thực hiện). Vì vậy, việc sử dụng phương pháp phân 

tích chuỗi giá trị của luận án chỉ dừng lại ở việc phân xây dựng chuỗi giá trị ngành ở 

quá trình sản xuất. 
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CHƯƠNG 3:  ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH 

TRANH SẢN PHẨM GỖ XUẤT KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH 

3.1. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU 

SẢN PHẨM GỖ Ở BÌNH ĐỊNH 

3.1.1. Quy mô và loại hình doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu 

Bảng 3.1. Số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Định,  

giai đoạn 2006-2017 

TT Năm Số lượng (doanh nghiệp) Tốc độ tăng trưởng BQ (%) 

1 2006 79 - 

2 2011 160 +15,16 

3 2017 120 -5,59 

 Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu của Sở Công thương 

Theo số liệu thống kê của Sở Công thương, số lượng các DN CBG tỉnh Bình 

Định có nhiều sự thay đổi: Cụ thể, năm 2006 có 79 DN; trong đó, DN có doanh thu 

dưới 50 tỷ đồng (chiếm 35%). Sau 5 năm, số lượng DN tăng lên 160 DN, trung bình 

hàng năm tăng 15,16%/năm; trong đó, 64 DN có quy mô nhỏ (chiếm 53,34%).  

 

Ghi chú: Căn cứ vào phân loại quy mô DN theo điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 

11/03/2018                                        Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu Sở Công thương 

Biểu 3.1. Cơ cấu doanh nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Định, năm 2017 

Trong 7 năm tiếp theo (2011-2017) số lượng DN CBG có sự suy giảm từ 160 DN 

năm 2011 xuống còn 120 DN năm 2017, tương ứng với mức giảm giai đoạn này là 

5,59% và hiện tại (năm 2017), nếu phân theo quy mô thì ngành CBGXK tỉnh Bình Định 

có 35 DN có quy mô nhỏ (chiếm 35%). Nguyên nhân của sự sụt giảm về số lượng DN 

http://www.webketoan.vn/tv/details-173-nghi-dinh-56.html
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là do sự tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, đơn hàng suy giảm, hàng tồn kho 

nhiều… làm cho các DN quy mô nhỏ, tài chính yếu không thể trụ được trên thị trường. 

3.1.2. Qui mô và cơ cấu về giá trị sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định 

Bảng 3.2. Giá trị sản phẩm gỗ xuất khẩu, phân theo loại sản phẩm ở tỉnh Bình 

Định, giai đoạn 2012 – 2017 

ĐVT: 1000USD 

Các loại sản phẩm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tốc 

độ 

tăng 

BQ 

(%) 

1. Đồ gỗ ngoài trời 177.745 180.241 188.861 192.391 203.154 188.215 1,15 

2. Sản phẩm gỗ nội thất 5.974 385 28.815 33.944 31.497 80.193 68,10 

3. Dăm gỗ 56.409 64.358 72.455 87.994 89.765 78.126 6,73 

4. Gỗ nguyên liệu 600 1.359 9.679 22.867 13.785 9.055 72,09 

5. Bột gỗ 7.411 6.457 3.095 1.829 2.538 2.679 -18,41 

6. Viên nén gỗ - - 16.075 17.036 14.892 9.214 -16,93 

7. Sản phẩm gỗ mỹ nghệ khác 209 2.186 4.163 6.815 5.643 5.665 93,47 

Tổng 248.348 258.451 323.143 362.876 361.274 373.147 8,48 

Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu Sở công thương  

Bảng 3.2 ta thấy, SPGXK tỉnh Bình Định đa dạng, nhiều chủng loại nhưng giá trị 

xuất khẩu lớn nhất qua các năm thuộc về sản phẩm gỗ ngoài trời (năm 2017 đạt 

188.215 nghìn USD, chiếm 50,44%) và tiếp theo là đồ gỗ nội thất (80.293 nghìn USD, 

chiếm 21,49%), tiếp theo là dăm gỗ 78.126 nghìn USD, chiếm 20,94%. Những năm 

gần đây có sự dịch chuyển sang sản phẩm đồ gỗ nội thất, giảm dần tỷ trọng xuất khẩu 

sản phẩm thô và sơ chế nhưng sự chuyển dịch chưa mạnh mẽ vì tỷ lệ sản phẩm dăm 

gỗ vẫn còn cao. Nhìn vào qui mô, cơ cấu SPGXK tỉnh Bình Định ta thấy giá trị tăng 

thêm từ các sản phẩm không lớn, bởi vì sản phẩm gỗ ngoài trời thường là các sản 

phẩm gia công nên giá trị thu về từ sản phẩm này không nhiều, dăm gỗ lại là sản phẩm 

sơ chế nên giá trị tăng thêm rất thấp, các sản phẩm khác cũng có tình trạng tương tự. 

Riêng sản phẩm đồ gỗ nội thất giá trị tăng thêm cao, nhưng tỷ trọng lại không cao. 

Hơn nữa, qua bảng số liệu trên cho thấy, sản phẩm viên nén gỗ và bột gỗ có xu hướng 

giảm trong giai đoạn này; Sản phẩm gỗ mỹ nghệ có tốc độ tăng bình quân lớn nhất, 

với 93,47%/năm. Tiếp đến là gỗ nguyên liệu tăng 72,09%/năm. Đồ gỗ nội thất có xu 

hướng tăng với tốc độ tăng bình quân lớn thứ ba (68,10%). Đặc biệt, có sự giảm sút 

của hai sản phẩm thô, ít hàm lượng công nghệ là bột gỗ (- 18,41%/năm) và viên nén 

gỗ (-16,93%/năm). Dăm gỗ là sản phẩm có giá trị kim ngạch XK lớn sau đồ gỗ ngoài 

trời nhưng tốc độ tăng bình quân thấp, với 6,73%/năm trong giai đoạn này. Nhìn 
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chung, xu hướng dịch chuyển cơ cấu SPGXK tỉnh Bình Định theo hướng tương đối 

tích cực với một số mặt hàng đã điều chỉnh xu hướng đó là gỗ nguyên liệu và dăm gỗ. 

Cơ cấu SPGXK tỉnh Bình Định khá đa dạng, trong đó SPG ngoài trời chiếm tỷ 

trọng lớn nhất, năm 2017 chiếm tới 50,44% giá trị kim ngạch XK SPG. Mặt dù, Bình 

Định được xem là địa phương CBGXK lớn của cả nước, nhưng phần lớn các DN trên 

địa bàn tỉnh sản xuất chính vẫn là sản phẩm gỗ ngoài trời và tỷ trọng SPG ngoài trời 

trong cơ cấu sản phẩm gỗ của mỗi DN cũng lớn hơn các loại sản phẩm khác.  

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu Sở công thương  

Biểu đồ 3.2. Cơ cấu sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định, năm 2017 

Tuy nhiên, những năm qua, dưới tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới đã 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành CBXKG tỉnh Bình Định, nhất là sản phẩm gỗ 

ngoài trời, nên nhiều DN yếu thế đã đóng cửa. Do đó, những năm gần đây Hiệp hội 

Gỗ và Lâm sản Bình Định (FPA) đã định hướng các DN CBG trong tỉnh đa dạng hóa 

sản phẩm, tăng tỷ trọng sản phẩm đồ nội thất, mỹ nghệ, giảm tỷ trọng đồ gỗ ngoại 

thất. Tiếp đến là sản phẩm gỗ nội thất chiếm tỷ trọng lớn thứ hai, đây là bước tiến tích 

cực sau nhiều năm chuyển đổi hướng kinh doanh của ngành, dăm gỗ cũng chiếm tỷ 

trọng lớn thứ ba, với 20,94% giá trị kim ngạch XK. Dăm gỗ là sản phẩm “ăn sổi”, giá 

trị gia tăng trong sản phẩm thấp, song sản phẩm này vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ 

cấu SPGXK tỉnh Bình Định. Lý do của vấn đề này là có đến 54,2% DN CBGXK tỉnh 

Bình Định có quy mô nhỏ, năng lực tài chính thấp nên lựa chọn sản phẩm SX chính 

là dăm gỗ. Nhưng, do tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm sơ chế này (dăm gỗ) thấp, lại là 

sản phẩm cạnh tranh nguồn nguyên liệu đầu vào ngày càng khan hiếm của các nhóm 

sản phẩm khác nên FPA đã khuyến khích các DN chuyển hướng SX và hạn chế XK 

dăm gỗ kể từ năm 2015. Trong những năm gần đây, khi gỗ ngoại thất gặp khó ở đầu 
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ra sản phẩm, các DN CBGXK tỉnh Bình Định cùng sự khuyến khích của FPA đã 

chuyển hướng sang SX đồ gỗ nội thất. Tuy nhiên, sự thay đổi này mới manh nha nên 

tỷ trọng đóng góp của sản phẩm trong tổng kim ngạch XK chưa cao: Gỗ nguyên liệu 

chiếm 2,43%; Viên nén gỗ chiếm 2,47%; Gỗ mỹ nghệ (chiếm 1,52%) và bột gỗ 

(chiếm 0,72%) có tỷ trọng thấp trong tổng giá trị kim ngạch XK gỗ tỉnh Bình Định. 

3.1.3. Thực trạng thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ ở tỉnh Bình Định, giai đoạn 

2012-2017 

Trong thời gian gần đây, khi Việt Nam tham gia ngày càng sâu và rộng vào quá 

trình hội nhập kinh tế quốc tế bằng việc tích cực tham gia vào các tổ chức kinh tế và 

khu vực. Điều này đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế; các ngành kinh tế trong 

nước và các địa phương, ngành CBGXK Bình Định cũng có sự chuyển biến theo xu 

thế chung đó. Thị trường XK SPG này càng mở rộng, nếu năm 2012 SPGXK tỉnh 

Bình Định chỉ đến với 31 quốc gia trên thế giới thì năm 2014 lên đến 66 quốc gia, 

đến năm 2015 con số thị trường tiêu thụ tăng lên đến 74 quốc gia và đến năm 2017 

thì SPGXK tỉnh Bình Định đã được tiêu thụ ở 85 quốc gia trên thế giới (chi tiết phụ 

lục 19). Tốc độ tăng số lượng thị trường (quốc gia) tiêu thụ SPGXK Bình Định giai 

đoạn 2012-2017 tăng bình quân 22,35% mỗi năm. Việc mở rộng thị trường tiêu thụ 

SPGXK Bình Định tăng nhanh vượt bậc như trên là kết quả tích cực, cơ hội tốt từ hội 

nhập kinh tế quốc tế mang lại cho ngành CBGXK Bình Định. 

Xét về giá trị XK, sản phẩm gỗ Bình Định cũng có chuyển biến tốt. Nếu năm 2013 

giá trị XK sản phẩm gỗ Bình Định là 258.415 nghìn USD, năm 2016 giá trị này là 

361.274 nghìn USD, năm 2017 giá trị này là 373.147 nghìn USD. Như phân tích ở trên 

cho thấy, giá trị XK gỗ tăng bình quân trong giai đoạn (2012-2017) là 8,48% mỗi năm. 

Trong đó, thị trường Hàn Quốc tăng rất lớn bình quân 224,73%/năm; thị trường 

Singapore tăng 119,75%/năm; thị trường Hồng Kông tăng bình quân 82,28%/năm; thị 

trường Niu Di Lân tăng bình quân 79,60%/năm; thị trường Ấn Độ tăng bình quân 

60,67%/năm; thị trường Hungari tăng bình quân 36,99%/năm; thị trường CH Séc tăng 

bình quân 28,43%/năm; thị trường Đài Loan tăng bình quân 26,61%/năm; …  

Tuy nhiên, cũng có một vài thị trường lớn của SPGXK tỉnh Bình Định bị tăng 

trưởng âm trong giai đoạn 2013-2017. Tiêu biểu là thị trường Thụy Điển giảm mạnh 

(giảm 26,55%/năm) trong giai đoạn 2013-2017. Thị trường Phần Lan giảm 

20,57%/năm trong giai đoạn này. Thị trường Bỉ cũng giảm đến 16,19%/năm và các 

thị trường lớn khác như Nga, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan cũng giảm. Nguyên nhân là 

do tình hình kinh tế thế giới trong thời gian qua tương đối khó khăn, các nước hạn 

chế chi tiêu các mặt hàng giá trị lớn lâu bền như sản phẩm đồ gỗ. Đây là nguyên nhân 

khách quan, phía các DN CBGXK Bình Định khó can thiệp.  
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Bảng 3.3. Giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ ở Bình Định - theo khu vực thị trường, 

giai đoạn 2013-2017 

ĐVT: 1000USD 

Quốc gia 2013 2014 2015 2016 2017 

Tốc độ 

tăng BQ 

(%) 

Đức 36.839 55.733 55.927 56.028 56.432 11,25 

Đan Mạch 614 1.919 1.259 1.250 1.265 19,81 

Nhật Bản 20.810 21.176 29.500 29.610 29.684 9,29 

Hà Lan 9.854 9.243 8.543 8.512 8.321 -4,14 

Ba Lan 2.244 2.695 3.154 3.204 3.240 9,62 

Austraylia 29.770 33.325 32.495 32.294 32.432 2,16 

Trung Quốc 46.796 45.857 55.267 56.260 56.437 4,79 

Đài Loan 514 299 1.183 1.295 1.321 26,61 

Ấn Độ 4.805 15.271 30.929 31.918 32.017 60,67 

Mỹ 9.880 15.942 17.703 17.829 17.921 16,05 

Hàn Quốc 118 16.251 15.158 15.065 13.121 224,73 

Singapore 44 1.294 1.104 1.008 1.026 119,75 

Thổ Nhĩ kỳ 4.165 6.049 3.856 3.759 3.821 -2,13 

Bỉ 8.553 6.433 4.218 4.183 4.219 -16,19 

Canada 1.667 1.338 3.169 3.215 3.328 18,87 

CH Sec 1.600 4.553 4.409 4.394 4.353 28,43 

Tây Ban Nha 1.634 4.143 2.910 2.895 2.912 15,54 

Pháp 24.535 20.813 25.379 26.790 26.532 1,98 

Anh 29.512 32.291 35.642 35.825 35.923 5,04 

Hồng Kong 178 2.494 2.042 1.910 1.965 82,28 

Hungari 660 689 2.136 2.230 2.324 36,99 

Italia 9.116 7.024 7.854 7.945 7.082 -6,12 

Nga 1.509 1.109 1.329 1.390 1.380 -2,21 

Niu Di Lân 1.274 1.343 1.178 1.285 13.254 79,60 

Thụy Điển 1.223 982 339 345 356 -26,55 

Phần Lan 1.588 935 621 619 632 -20,57 

Các thị trường khác 8.949 13.942,3 15.572 10.216 11.849 7,27 

Tổng 258.451 323.143,3 362.876 361.274 373.147 9,62 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu Sở Công thương  
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Thêm vào đó, tại các thị trường truyền thống lại bị SPG của Trung Quốc bán 

với giá rẻ và rất cạnh tranh. Đây cũng là nguyên nhân làm cho sản lượng SPG của 

tỉnh Bình Định bị giảm sút trong thời gian qua. Kết quả đánh giá này là lời cảnh báo 

cho các DN CBGXK tỉnh Bình Định về việc bên cạnh phát triển thị trường theo chiều 

rộng thì cần chú ý đến việc phát triển thị trường theo chiều sâu. Ngoài việc cố gắng 

tìm kiếm, phát triển sản phẩm ở các thị trường mới thì cần quan tâm chăm sóc các thị 

trường truyển thống để lượng tiêu thụ sản phẩm không bị giảm sút qua thời gian. 

3.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM GỖ 

XUẤT KHẨU Ở BÌNH ĐỊNH  

3.2.1. Đánh giá năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu ở Bình Định theo các 

tiêu chí định lượng 

3.2.1.1. Thực trạng năng lực lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu ở Bình Định, 

theo tiêu chí sản lượng và doanh thu  

Trong những năm qua, Bình Định đã trở thành một trong những địa phương có 

ngành công nghiệp CBG đứng đầu cả nước về sản lượng và giá trị XK, SPG ở Bình 

Định có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Với nỗ lực của mình ngành CBGXK tỉnh 

Bình Định giai đoạn 2012-2017 cũng đã được một số kết quả nhất định dù còn nhiều 

thăng trầm. Kim ngạch XK SPG năm 2012 đạt 248.348 nghìn USD, tuy nhiên kết quả 

đạt được cũng chưa cải thiện được so với những năm trước đó. Đến năm 2013 tình hình 

XK SPG tỉnh Bình Định cũng có cải thiện so với năm 2013 nhưng không cao, giá trị 

kim ngạch XK năm 2013 đạt 258.451 nghìn USD. Năm 2014, với nỗ lực vực dậy một 

nền công nghiệp chủ lực của địa phương, cộng với môi trường kinh doanh có xu hướng 

khởi sắc đã đưa kim ngạch XK SPG đạt giá trị là 323.143 nghìn USD, tăng 25% so với 

năm 2013. Đây là kết quả đáng kích lệ cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định đã cố gắng 

vượt qua giai đoạn khó khăn. Tiếp đà tăng trưởng, năm 2015 XKSPG tỉnh Bình Định 

đạt giá trị là 362.876 nghìn USD, tăng 12,3% so với năm 2014. Năm 2016, tình hình 

kinh doanh lại gặp nhiều bất lợi, giá trị kim ngạch XK gỗ tỉnh Bình Định chỉ đạt 

361.274 nghìn USD, giảm 0,44% so với năm 2015. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế 

thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, biến động tỉ giá của các đồng tiền mạnh; 

cùng với các “rào cản kỹ thuật” của các nước NK... nên hiệu quả hoạt động XK của DN 

có phần chững lại [12].  Năm 2017, cùng với sự chung tay góp sức của Hiệp hội và nổ 

lực của mỗi cá nhân DN cộng với môi trường kinh doanh tương đối ổn định đã góp 

phần đưa kim ngạch XKSPG tỉnh Bình Định đạt 373.147 nghìn USD. Với kết quả đó, 

đã góp phần đưa nâng cao tốc độ tăng bình quân về giá trị XK SPG tỉnh Bình Định giai 

đoạn 2012-2017 đạt 8,48%/năm. Đóng góp vào sự tăng trưởng đó chính là gỗ nguyên 

liệu tăng với tốc độ tăng là 72,09%/ năm; tiếp đến là sản phẩm đồ gỗ nội thất với tốc độ 
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tăng trưởng là 68,10%/năm; tiếp theo là sản phẩm song mây, với tốc độ tăng bình quân 

là 67%/năm; còn các sản phẩm khác cũng đóng vai trò vào sự tăng trưởng chung của 

ngành nhưng ở mức thấp vì tỷ trọng sản phẩm XK chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Riêng mặt hàng 

chiếm tỷ trọng lớn nhất là đồ gỗ ngoại thất thì tốc độ tăng bình quân rất thấp với 

1,15%/năm về giá trị và 1,45%/năm về sản lượng, trong giai đoạn 2012-2017.  

Thêm vào đó, mặt dù sản phẩm gỗ ngoại thất là mặt hàng chủ lực của ngành 

CBGXK tỉnh Bình Định, song sản phẩm này mang lại tỷ suất lợi nhuận thấp hơn những 

sản phẩm còn lại. Do đó, ngành CBGXK tỉnh Bình Định đã xây dựng lại chiến lược 

phát triển của mình tăng tỷ trọng XK các sản phẩm có giá trị gia tăng cao (đồ gỗ nội 

thất, sản phẩm song mây, Panel lót sàn...). Với chiến lược quy hoạch phát triển công 

nghiệp tỉnh Bình Định “Tiếp tục đầu tư mở rộng các nhà máy hiện có; đầu tư chiều sâu 

hoặc đầu tư mới một số nhà máy sản xuất CBG cao cấp quy mô lớn tại KCN Phú Tài 

và Long Mỹ để chuyển sang sản xuất gỗ nội thất; phấn đấu đến năm 2015 đưa tổng 

công suất thiết kế các nhà máy lên 300.000 m3/năm, trong đó sản phẩm gỗ nội thất 

chiếm từ 40% trở lên; đến năm 2020 lên 380.000 m3/năm, trong đó sản phẩm gỗ nội 

thất chiếm từ 50% trở lên. Đầu tư mở rộng, nâng công suất chế biến dăm gỗ lên 

250.000 tấn/năm. Duy trì việc sản xuất ...và các nguyên liệu sẵn có ở địa phương như 

mây, tre, nứa, gỗ phế liệu đối với các cơ sở chế biến giấy hiện có và phát triển một số 

cơ sở sản xuất mới với quy mô phù hợp trên cơ sở bảo đảm môi trường sinh thái” [57]. 

Đồng thời giảm tỷ trọng XK các sản phẩm có giá trị gia tăng thấp (đồ gỗ ngoại thất, gỗ 

nguyên liệu, dăm gỗ, bột gỗ...).Tuy nhiên, vẫn có sự phát triển chưa đồng đều, chưa 

hiệu quả và chưa đúng với chiến lược phát triển của ngành CBGXK tỉnh Bình Định, cụ 

thể có một số sản phẩm không khuyến khích phát triển lại phát triển với tốc độ rất lớn 

như dăm gỗ, gỗ nguyên liệu, ván lạng và một số sản phẩm khuyến khích phát triển thì 

phát triển chưa tương xứng như đồ gỗ nội thất, sản phẩm song mây tre nứa. Hơn nữa, 

trong giai đoạn 2012-2017, có một số sản phẩm có tốc độ tăng trưởng giảm đó là Bột 

gỗ (giảm 32,003%/năm về sản lượng và 25,83%/năm về giá trị), viên nén gỗ (giảm 

bình quân 7,344%/năm về sản lượng và 17,685%/năm về giá trị).  

Tóm lại, xu hướng tăng lên về giá trị xuất khẩu của SPG tỉnh Bình Định giai 

đoạn 2012-2017 với tốc độ tăng bình quân trong giai đoạn này là 8,48%/năm. Điều đó 

cho thấy, NLCT cao của SPGXK tỉnh Bình Định ở thị trường quốc tế. Đây là lợi thế 

mà SPGXK Bình Định nói riêng và các DN CBGXK tỉnh Bình Định nói chung cần 

phát huy trong thời gian tới để nâng cao NLCT cho SPGXK tỉnh Bình Định ở thị 

trường quốc tế. 
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Bảng 3.4. Số lượng và giá trị sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định, giai đoạn 2012-2017 

 

 Số 

lượng

Giá trị 

(1000USD)

 Số 

lượng

Giá trị 

(1000USD)

 Số 

lượng

Giá trị 

(1000USD)

 Số 

lượng

Giá trị 

(1000USD)

 Số 

lượng

Giá trị 

(1000USD)

 Số 

lượng

Giá trị 

(1000USD)

Số lượng 

(%)

Giá trị 

(%)

1.Sản phẩm gỗ ngoài 

trời m3 104648 177745 107448 180241 110445 188861 109937 192391 128874
203154

112437 188215 1,45 1,15

2.Sản phẩm gỗ nội thất m3 3443 5974 8736 3850 14777 28815 16558 33944 16985 31497 31453 80193 55,65 68,10

3.Dăm gỗ Tấn 293100 56409 473229 64358 515332 72455 642239 87994 671125 89765 594364 78126 15,19 6,73

4.Gỗ nguyên liệu m3 1794 600 1013 1359 22794 9679 43228 22867 23134 13785 17568 9055 57,83 72,09

5.Bột gỗ 1000USD 7411 6457 3095 1829 2538 2679 -18,41

6.Viên nén gỗ tấn 117418 16075 157675 17036 100805 14892 7432 9214 -60,15 -16,93

7.Sản phẩm song mây 1000 cái 38 185 11 13 2132 2859 3243 3468 2054 2219 2156 2332 124,27 66,00

8.Thảm sơ dừa 1000 cái 42124 443 74,6 29 49 34 76 65 -79,39 -38,11

9.Ván lạng m3 3165 1715 2321 858 7013 2515 7128 2578 7324 2734 23,34 12,37

10.Panel lót sàn 1000USD 417 832 812 534 8,59

11.Cây giống 1000 cây 40 24 50 15

Tổng 248348 258451 323143 362876 361274 373147 8,48

Năm 2017

Các loại sản phẩm

Năm 2015
Tốc độ tăng BQ giai 

đoạn 2012-2017
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2016

ĐVT

Năm 2012

 

Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu Sở Công thương  
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3.2.1.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu ở Bình Định, theo 

tiêu chí Thị phần tiêu thụ sản phẩm 

Trong những năm qua, do nhu cầu sản phẩm gỗ trên thị trường thế giới ngày 

càng tăng đã góp phần làm cho giá trị kim ngạch XK sản phẩm gỗ tỉnh Bình Định 

tăng, điều đó góp phần làm cho thị phần SPGXK của tỉnh Bình Định trên thị trường 

thế giới ngày càng tăng lên. Năm 2012, SPGXK của Bình Định mới chỉ chiếm 0,13% 

thị phần SPGXK thế giới, năm 2015, 2016 đã tăng lên 0,18% thị phần và năm 2017 là 

17% thị phần (xem nguồn số liệu ở phụ lục 15). Nếu xét riêng thị phần từng nhóm 

hoặc từng sản phẩm hàng hóa thì nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm thị phần 

tương đối, năm 2012 sản phẩm này của tỉnh Bình Định chiếm 0,05% thị phần nhóm 

sản phẩm gỗ và sản phẩm gỗ thế giới, đến năm 2015 con số này tăng lên 0,11% thị 

phần gỗ và sản phẩm gỗ thế giới, đến nay giảm xuống còn 0,08% vào năm 2017. 

Trong khi thị phần thế giới sản phẩm này của Việt Nam cũng chỉ chiếm 1,23% năm 

2012 và tăng lên 2,01% năm 2017 và Việt Nam được xếp vị trí thứ 17 trong số các 

quốc gia XK nhiều gỗ và sản phẩm gỗ của thế giới. Trung Quốc có thị phần xếp vị trí 

đứng đầu thế giới giai đoạn (2012-2016) và Malaysia xếp vị trí thứ 10 về thị phần sản 

phẩm này của thế giới (Xem chi tiết phụ lục 14).  

Bảng 3.5. Thị phần tiêu thụ các sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định giai đoạn 

2012-2017 

ĐVT: % 

TT Danh mục sản phẩm Mã số 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Gỗ và sản phẩm gỗ 44 0,05 0,06 0,08 0,11 0,10 0,08 

 - Dăm gỗ  4401 0,86 0,85 0,90 1,16 1,19 0,94 

 - Bột gỗ 4405 7,91 6,56 3,02 2,15 3,19 3,25 

 - Ván lạng 4408 - 0,06 0,03 0,09 0,09 0,09 

2 Đồ gỗ nội thất 9403 0,01 0,001 0,05 0,06 0,06 0,14 

3 Đồ gỗ ngoài trời 940360 0,73 0,71 0,71 0,79 0,86 0,74 

Tổng   0,13 0,12 0,14 0,18 0,18 0,17 

  Nguồn: Tính toán của tác giả từ ITC và Sở công thương 

Đối với tỉnh Bình Định, trong những năm qua, dăm gỗ chiếm tỷ trọng khá cao 

trong kim ngạch XK SPG. Do đó, dăm gỗ chiếm thị phần khá lớn, năm 2012 chiếm 

0,86% thị phần dăm gỗ thế giới, song trong những năm tiếp theo thị phần loại sản phẩm 

này giảm và đến năm 2016, thị phần dăm gỗ Bình Định trên thế giới lại bậc đà tăng 

mạnh, chiếm đến 1,19% thị phần dăm gỗ thế giới, nhưng đến nay UBND tỉnh đã có 

chính sách hạn chế xuất khẩu nhóm sản phẩm này nên năm 2017, thị phần dăm gỗ XK 

tỉnh Bình Định giảm xuống còn 0,94% thị phần thế giới. Tiếp theo là sản phẩm bột gỗ, 
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chiếm thị phần tương đối lớn, với 7,91% thị phần bột gỗ thế giới năm 2012. Tuy nhiên, 

những năm sau đó, sản phẩm này hạn chế XK nên thị phần bột gỗ có xu hướng giảm 

mạnh, cụ thể: năm 2014 sản phẩm bột gỗ tỉnh Bình Định chỉ còn 3,02% thị phần bột gỗ 

thế giới và đến năm 2015, sản phẩm này tiếp tục giảm xuống chỉ còn 2,15% thị phần bột 

gỗ thế giới, đến nay tuy có tăng lên đôi chút (năm 2017 đạt 3,25% thị phần thế giới) 

nhưng không đáng kể so với những năm 2012, 2013. Nguyên nhân của sự sụt giảm XK 

sản phẩm này là vì sản phẩm này ở dạng sơ chế, giá trị gia tăng thấp nên ngành CBGXK 

tỉnh Bình Định khuyến khích các DN giảm dần sản lượng XK và tăng cường đầu tư công 

nghệ để chế biến sản phẩm dưới dạng tinh như viên nén, ván nhân tạo, sản phẩm đồ nội 

thất... Tiếp theo là thị phần ván lạng của tỉnh Bình Định chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trên tổng 

thị phần ván lạng thế giới, nhưng điều đáng nói ở đây là thị phần của sản phẩm này có xu 

hướng tăng qua các năm. Năm 2013 thị phần ván lạng XK tỉnh Bình Định chỉ chiếm 

0,06% thị phần ván lạng thế giới, đến năm 2017 con số này tăng lên 0,09%. Ván lạng 

cũng là sản phẩm đã qua chế biến nên cũng được ngành CBGXK Bình Định khuyến 

khích phát triển. Tóm lại, nhìn chung, nhóm sản phầm gỗ và sản phẩm gỗ XK tỉnh Bình 

Định có xu hướng giảm trong giai đoạn 2012-2017, nguyên nhân xuất phát từ chiến lược 

dịch chuyển cơ cấu sản phẩm của ngành CBGXK tỉnh Bình Định là tăng tỷ trọng XK sản 

phẩm gỗ tinh chế và giảm tỷ trọng XK sản phẩm gỗ thô và sơ chế.   

Ngoài những sản phẩm trên thì mặt hàng đồ gỗ là những sản phẩm đáng chú ý 

hơn cả. Sản phẩm đồ gỗ ngoài trời là sản phẩm nổi tiếng và được sản xuất nhiều, sản 

phẩm này đóng góp giá trị kim ngạch lớn cho hoạt động XK của tỉnh Bình Định trong 

những năm qua. So với thị trường thế giới, đồ gỗ ngoài trời của Bình Định chiếm thị 

phần tương đối khá, năm 2012, thị phần sản phẩm này chiếm 0,73% thị phần đồ ngoại 

thất thế giới. Tuy nhiên, sản phẩm này trong những năm gần đây không được khuyến 

khích XK vì các thị trường NK yêu cầu sản phẩm này phải chứng minh được nguồn 

gốc như: gỗ có các chứng chỉ CoC, FSC, giấy phép FLEGT,.... nhưng ở Việt Nam hầu 

hết các gỗ tự nhiên hay rừng trồng đều ít hoặc không có những chứng chỉ này. Do đó, 

nếu muốn XK đồ ngoại thất sang các thị trường như Mỹ, EU đòi hỏi các DN CBGXK 

tỉnh Bình Định phải NK nguyên liệu từ các quốc gia phát triển. Vì vậy, nguồn nguyên 

liệu gỗ đầu vào có chứng chỉ giá rất cao, trong khi giá bán sản phẩm gỗ Việt Nam nói 

chung và sản phẩm gỗ ngoài trời của Bình Định nói riêng trên thị trường quốc tế rất 

thấp do chất lượng không cao, thương hiệu yếu.... Chính giá trị tăng thêm từ sản phẩm 

đồ gỗ ngoài trời thấp, nên những năm qua sản phẩm đồ gỗ ngoài trời tỉnh Bình Định bị 

hạn chế sản xuất và XK. Vì vậy, thị phần của sản phẩm này trên thị trường quốc tế 

giảm dần trong những năm 2013, 2014. Tuy nhiên, với nỗ lực vượt qua rào cảng công 

nghệ, chính sách, … từ các nước nhập khẩu cùng với việc kinh doanh khởi sắc nên 

năm 2015 thị phần của sản phẩm đồ gỗ ngoại thất tỉnh Bình Định tăng hơn năm 2013 
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và 2014, đạt được thị phần trên thế giới là 0,71% và năm 2016 thị phần thế giới sản 

phẩm này tăng lên là 0,86% nhưng đến năm 2017 thị phần sản phẩm này giảm xuống 

còn 0,74%. Đối lập với sản phẩm đồ gỗ ngoài trời, sản phẩm đồ gỗ nội thất (đồ gỗ 

trong nhà) được khuyến khích phát triển, nên thị phần sản phẩm này trên thị trường tuy 

thấp, nhưng có xu hướng tăng qua các năm: Cụ thể, năm 2012, thị phần thế giới của 

sản phẩm này là 0,01%; nhưng đến năm 2015 tăng lên 0,06% và năm 2017 thị phần đạt 

được là 0,14%.  

Tóm lại, qua tiêu chí này ta thấy, nhìn chung thị phần SPGXK tỉnh Bình Định 

trên thị trường thế giới có dấu hiệu giảm xuống, điều đó chứng tỏ NLCT của SPGXK 

tỉnh Bình Định có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, xét từng sản phẩm thì có sự chuyển biến 

tích cực khi các SPG có giá trị gia tăng cao như đồ gỗ nội có thị phần tăng mạnh nên 

NLCT của nhóm sản phẩm này cao; còn lại sản phẩm đồ gỗ ngoài trời và sản phẩm gỗ 

sơ chế có sự giảm sút về thị phần nghĩa là NLCT của nhóm sản phẩm này giảm. Vì 

vậy, trong thời gian tới, chúng ta cần thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao NLCT 

cho SPG ngoại thất đồng thời giảm tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm gỗ sơ chế. 

3.2.1.3. Thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định, theo 

chỉ số cạnh tranh thương mại (TC) 

Ngày nay, thương mại quốc tế không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là buôn bán mà 

là sự phụ thuộc tất yếu giữa các quốc gia vào phân công lao động quốc tế.  Thương mại 

quốc tế một mặt phải khai thác được mọi lợi thế tuyệt đối của đất nước phù hợp với xu 

thế phát triển và quan hệ kinh tế quốc tế. Mặt khác, phải tính đến lợi thế tương đối có 

thể được theo quy luật chi phí cơ hội. Phải luôn luôn tính toán cái có thể thu được so 

với cái giá phải trả khi tham gia vào buôn bán và phân công lao động quốc tế để có đối 

sách thích hợp. Đặc biệt trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập như hiện nay, thì hoạt 

động thương mại quốc tế không chỉ diễn ra đơn thuần giữa hai quốc gia với nhau mà là 

giữa nhiều quốc gia với nhau trong cùng một mối quan hệ hàng hóa. Do đó, tính cạnh 

tranh trong thương mại quốc tế ngày càng cao. Vì thế, để có thể tồn tại và cạnh tranh 

trong thương mại quốc tế đòi hỏi sản phẩm tham gia phải có lợi thế cạnh tranh. Và một 

trong những tiêu chí đánh giá lợi thế so sánh của sản phẩm tham gia thương mại quốc 

tế là chỉ số cạnh tranh thương mại (TC). Để tìm hiểu và đánh giá NLCT SPGXK tỉnh 

Bình Định, luận án sử dụng chỉ số cạnh tranh thương mại (TC) để phân tích. Kết quả 

tính toán chỉ số cạnh tranh thương mại (TC) trình bày ở bảng 3.6. 

Kết quả tính toán bảng 3.6 cho thấy, chỉ số cạnh tranh thương mại của SPGXK 

tỉnh Bình Định qua các năm đều có giá trị lớn hơn 0. Điều này có ý nghĩa rằng, 

SPGXK tỉnh Bình Định có lợi thế so sánh. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2012-2017, chỉ 

số cạnh tranh thương mại lại biến động lên xuống qua các năm. Đặc biệt, trong những 

năm gần đây chỉ số này có xu hướng giảm qua các năm. Cụ thể, từ năm 2012 đến 
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2014 chỉ số cạnh tranh thương mại có xu hướng tăng lên nhưng đến năm 2015 trở về 

sau chỉ số cạnh tranh thương mại đạt có xu hướng giảm như năm 2015 giảm xuống 

còn 0,64 và năm 2016 chỉ còn 0,60 và năm 2017 là 0,61. Nguyên nhân của diễn biến 

này là do những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia hội nhập kinh tế quốc tế sâu 

rộng, điều này đã làm cho hàng hóa Việt Nam, trong đó SPGXK tỉnh Bình Định có 

cơ hội tìm kiếm thị trường mới. Nhưng kéo theo hàng hóa của các quốc gia này tràn 

vào Việt Nam, trong đó có gỗ và sản phẩm gỗ nước ngoài NK vào tỉnh Bình Định 

ngày càng nhiều. Trong khi tốc độ tăng giá trị XK sản phẩm gỗ thấp hơn tốc độ tăng 

giá trị NK sản phẩm gỗ đã làm cho chỉ số cạnh tranh thương mại của SPGXK tỉnh 

Bình Định giảm dần qua các năm. Vấn đề này đồng nghĩa với việc SPGXK tỉnh Bình 

Định tuy vẫn còn lợi thế so sánh trong thương mại quốc tế nhưng lợi thế này có xu 

hướng giảm qua các năm. Với sự tác động liên đới của mình thì xu thế này cũng kéo 

theo sự giảm sút về NLCT SPGXK tỉnh Bình Định, làm cho sức cạnh tranh SPGXK 

tỉnh Bình Định ngày càng yếu đi. Tuy nhiên, để đánh giá năng NLCT SPGXK tỉnh 

Bình Định, bên canh chỉ số cạnh tranh thương mại (TC) còn có nhiều tiêu chí về lợi 

thế so sánh khác mà luận án cần xem xét và thử nghiệm để đánh giá chính xác NLCT 

SPGXK tỉnh Bình Định. Do đó, tiêu chí phản ánh lợi thế so sánh tiếp theo mà luận án 

sử dụng và tiêu chí hệ số nội địa hóa (DRC). 

Bảng 3.6. Chỉ số cạnh tranh thương mại (TC) của sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh 

Bình Định giai đoạn 2012-2017 

ĐVT: 1000USD 

Chỉ tiêu 
Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Tổng kim ngạch xuất khẩu 

gỗ và sản phẩm gỗ (Xip) 
249.348 258.451 323.143 362.876 361.274 373.147 

Tổng kim ngạch nhập khẩu 

gỗ và sản phẩm gỗ (Mip) 
64.274 57.929 69.233 79.340 90.605 91.242 

Xip - Mip 185.074 200.522 253.910 283.536 270.669 281.905 

Xip + Mip 313.622 316.380 392.376 442.216 451.879 464.389 

Chỉ số cạnh tranh thương 

mại (TC) 
0,59 0,63 0,65 0,64 0,60 0,61 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của Sở công thương 

Tóm lại, chỉ số cạnh tranh thương mại có xu hướng giảm đồng nghĩa với việc 

nhập khẩu SPG ngày càng tăng, đặc biệt là gỗ nguyên liệu. Do vậy, để nâng cao 

NLCT cho SPGXK tỉnh Bình Định trong thời gian tới chúng ta cần có các giải pháp 

tích cực nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu. 
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3.2.1.4. Thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu ở Bình Định, theo 

tiêu chí Hệ số nội địa hóa (DRC) 

Hội nhập kinh tế toàn cầu đang diễn ra sâu rộng và mạnh mẽ, trong bối cảnh đó 

thì tự do thương mại cũng diễn ra nhanh chóng, điều đó sẽ có tác động lớn đến yếu tố 

sản xuất (gồm: nội nguồn và nhập khẩu), tốc độ tăng trưởng kinh, chính sách giá, tỷ 

giá,… sẽ có tác động đến năng suất, giá cả, thu nhập, … và sẽ làm thay đổi lợi thế so 

sánh (thông qua DRC) đối với một quốc gia [35]. Theo đó, việc nghiên cứu lợi thế so 

sánh cần được xem xét ở cả yếu tố sản xuất đầu vào (nội và ngoại nguồn) và yếu tố 

tiêu thụ (giá cả, sản lượng, chính sách vĩ mô…). Và xác định lợi thế so sánh theo 

quan điểm ích lợi chí phí nguồn lực trong nước (DRC) đã giải quyết được cùng lúc 2 

vấn đề: (1) yếu tố đầu vào sản xuất và (2) yếu tố tiêu thụ mà các quan điểm trước đã 

chưa luận giải cùng lúc. Quan điểm lợi thế so sánh dựa trên chi phí: chú trọng chi phí 

yếu tố đầu vào, còn quan điểm lợi thế so sánh dựa trên thị phần xuất khẩu: chú trọng 

kết quả tiêu thụ (thị phần) ở thị trường quốc tế.  

Ngoài ra, DRC còn đề cập đến ích lợi nội nguồn trong việc sản xuất, XK hàng 

hóa của quốc gia (thặng dư ngoại tệ) hay nhìn nhận theo cách khác là quan tâm đến chi 

phí cơ hội của nguồn lực trong nước trong sản xuất XK hàng hóa của một quốc gia. 

DRC là nền tảng để hoạch định chính sách sản xuất cho ngành hàng và xác định tỷ lệ 

nội địa hóa, qua đây góp phần đánh giá khả năng và trình độ sản xuất trong nước. DRC 

là nền tảng xác định lợi thế và NLCT cho một ngành hàng trong thương mại quốc tế 

(khả năng tự chủ, làm chủ công nghệ trong sản xuất của quốc gia). Với ý nghĩa đó, chỉ 

số DRC được tác giả xem xét và nghiên cứu để đo lường lợi thế so sánh của SPGXK 

tỉnh Bình Định. Qua đó, làm cơ sở để đánh giá NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. 

Từ số liệu thu thập được, các yếu tố sản xuất trong nước và NK để sản xuất các 

SPGXK tỉnh Bình Định được tính toán và thể hiện bảng số liệu 3.7 và 3.8.  

Nếu xem xét nguồn hình thành chi phí thì có hai nguồn là nội địa và nhập 

khẩu(NK). Kết quả điều tra cho thấy, để sản xuất 1 bộ bàn ghế sân vườn vuông (4 

ghế) thì chi phí nội nguồn là 585405,83 đồng chiếm 51,39% giá thành sản phẩm và 

chi phí NK là 24,96 USD chiếm 48,6% giá thành sản phẩm. Đối với Bộ bàn ghế Cafe 

sân vườn hình tròn (4 ghế) thì chi phí nội  nguồn là 594.755,61 đồng chiếm 53,6% giá 

thành sản phẩm, chi phí NK là 23,22USD chiếm 46,4% giá thành sản phẩm. Đối với 

sản phẩm đồ gỗ nội thất thì để sản xuất ra 1 Tủ trưng bày 2 cánh thì cần 1.975.024,56 

đồng chi phí nội nguồn, chiếm 44,27% giá thành sản phẩm và NK là 112,11 USD, 

chiếm 55,73% giá thành sản phẩm. Để đánh giá chi phí nguồn lực trong nước của 

hoạt động CBGXK tỉnh Bình Định, luận án xem xét ở hai nhóm sản phẩm là nhóm đồ 

gỗ ngoại thất (bảng 3.7) và nhóm đồ gỗ nội thất (bảng 3.8). 
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Đối với sản phẩm ngoại thất: 

Bảng 3.7. Hệ số DRC cho một số sản phẩm ngoại thất (ngoài trời) 

(Tính cho 1 sản phẩm) 

TT Tiêu chí ĐVT 

Bộ bàn 

ghế sân 

vườn 

vuông  

(4 ghế) 

Bộ bàn 

ghế nhà 

hàng sân 

vườn  chữ 

nhật  

(6 ghế) 

Giường 

tắm nắng 

Bộ bàn 

ghế Cafe 

sân vườn 

hình tròn  

(4 ghế) 

I Chi phí nội địa  Đồng 480.576,50 870.619,48 546.982,84 498.447,30 

1 Chi phí vật liệu trực tiếp Đồng 124.186,06 21.7949,46 170.593,14 144.980,30 

  Chi phí nguyên liệu chính Đồng 94.678,75 182.412,05 140.418,14 99.631,89 

  Chi phí nguyên liệu phụ Đồng 29.507,31 35.537,40 30.175,00 45.348,41 

2 
Chi phí nhân công trực 

tiếp 
Đồng 

13.174,71 
321.951,07 

186.769,18 130.216,37 

  Tiền lương Đồng 105.399,77 252.675,68 149.415,34 104.173,10 

  
Các khoảng trích theo 

lương 
Đồng 

26.349,94 
69.275,39 

37.353,84 26.043,27 

3 Chi phí sản xuất chung Đồng 133.707,33 166.990,04 117.673,10 126.210,57 

4 Chi phí hoạt động Đồng 90.933,40 163.728,92 71.947,43 97.040,07 

  Chi phí tài chính Đồng 54.621,92 87.111,09 96.896,08 58.284,45 

  Chi phí bán hàng Đồng 19.257,69 32.745,78 36.319,12 20.543,15 

  
Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 
Đồng 

17.053,79 
43.872,05 

48.380,40 18.212,46 

II Chi phí nhập khẩu USD 32,84 63,81 36,54 32,77 

1 
Nhập khẩu nguyên liệu 

chính 
USD 

18,32 33,12 24,09 16,90 

2 Nhập khẩu phụ liệu USD 6,64 13,12 5,33 7,91 

3 Khấu hao USD 7,88 17,57 7,12 7,96 

III Giá xuất khẩu  USD 58,75 109,48 65,28 59,07 

IV DRC(I/(III-II)) 
Đồng / 

USD  
18544,79 19.064,04 19.032,19 18.950,69 

V OER 
Đồng / 

USD  
22179,33 22.177,33 22.177,33 22.177,33 

VI SER  
Đồng / 

USD 
26615,20 26.612,80 26.612,80 26.612,80 

VII DCR / SER  Lần  0,70 0,72 0,72 0,71 

Ghi chú: OER là tỷ giá bình quân năm 2017,  SER = OER * (1 + 20%) chi tiết cách tính 

Trang 41                                                                Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra 
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Trước tiên ta xem xét và đánh giá hệ số DRC của nhóm đồ gỗ ngoại thất, kết quả 

điều tra và tính toán cho thấy, đối với sản phẩm Bộ bàn ghế sân vườn vuông (4 ghế) có 

hệ số DRC/SER tính cho 1 sản phẩm là 0,70. Điều đó cho thấy sản phẩm Bộ bàn ghế sân 

vườn vuông (4 ghế) sản xuất tại tỉnh Bình Định có lợi thế so sánh tương đối lớn. Nghĩa là 

hệ số DRC/SER = 0,70< 1, cho thấy: nếu bỏ ra 0,70 USD chi phí nội nguồn để sản xuất 

và xuất khẩu sẽ thu về một lượng giá trị ngoại tệ gia tăng là 1 USD. Điều đó chứng tỏ, sử 

dụng các yếu tố tài nguyên trong nước như nguồn nguyên liệu, lao động, hoạt động quản 

lý để sản xuất sản phẩm gỗ này và xuất khẩu có lợi thế so sánh cao. Đây là nền tảng cơ 

sở để đưa NLCT SPGXK tỉnh Bình Định đạt được vị thế cao. 

Đối với sản phẩm ngoại thất thứ hai là Bộ bàn ghế nhà hàng sân vườn chữ nhật 

(6 ghế) có hệ số 0,72. Điều đó có nghĩa là nếu bỏ ra 0,72USD chi phí nội nguồn để 

sản xuất và xuất khẩu Bộ bàn ghế nhà hàng sân vườn chữ nhật (6 ghế) thì sẽ thu về 

lượng giá trị ngoại tệ gia tăng là 1 USD. Do đó, có thể kết luận rằng Bộ bàn ghế nhà 

hàng sân vườn chữ nhật (6 ghế) có lợi thế so sánh cao ở thị trường quốc tế. 

Đối với sản phẩm ngoại thất thứ ba là Giường tắm nắng, hệ số DRC của sản 

phẩm này là 0,72 < 1. Điều đó có nghĩa là nếu bỏ ra 0,72 USD chi phí nội nguồn để 

sản xuất và XK sản phẩm này sẽ mang lại giá trị gia tăng là 1 USD. Chứng tỏ, 

Giường tắm nắng cũng có lợi thế so sánh cao trên thị trường quốc tế. 

Đối với sản phẩm ngoại thất thứ 4 là Bộ bàn ghế Cafe sân vườn hình tròn (4 ghế) 

cũng cho kết quả của hệ số DRC là 0,71 <1. Điều đó có ý nghĩa là nếu bỏ ra 0,71 USD 

chi phí sản xuất nội nguồn sẽ mang lại giá trị tăng thêm là 1 USD. Điều đó chứng tỏ 

Gường tắm nắng sản xuất tại tỉnh Bình Định có lợi thế so sánh cao trên thị trường quốc tế. 

Nhìn chung, đối với nhóm đồ gỗ ngoại thất, hầu như các sản phẩm đại diện được 

xác định là có lợi thế so sánh cao. Điều đó có nghĩa là đồ gỗ ngoại thất XK của tỉnh 

Bình Định có lợi thế so sánh cao. Với lợi thế so sánh cao, sản phẩm đồ gỗ ngoại thất 

XK tỉnh Bình Định hoàn toàn có cơ sở để nâng cao vị thế cạnh tranh của mình. Qua đó, 

góp phần nâng cao NLCT cho sản phẩm gỗ ngoại thất XK. 

Đối nhóm sản phẩm gỗ nội thất 

Đối với nhóm sản phẩm đồ gỗ nội thất thì kết quả điều tra và tính toán cho thấy, 

sản phẩm Tủ áo 3 cửa (1,6m) có hệ số DRC là 0,70<1. Nghĩa là để sản xuất 1 sản 

phẩm Tủ áo 3 cửa (1,6m) thì cần bỏ ra 0,70USD chi phí sản xuất nội nguồn sẽ mang 

lại giá trị tăng thêm là 1USD. Điều đó chứng tỏ, sản phẩm Tủ áo 3 cửa (1,6m) có lợi 

thế so sánh trên thị trường quốc tế. 

Đối với sản phẩm nội thất là Giường ngủ (1,6m) thì có hệ số DRC là 0,67< 1. 

Nghĩa là để sản xuất 1 chiếc Giường ngủ (1,6m) thì cần bỏ ra 0,67USD chi phí nguồn 

lực nội địa sẽ mang lại giá trị tăng thêm là 1 USD. Do đó, sản phẩm Giường ngủ 

(1,6m) có lợi thế so sánh ở thị trường nước ngoài. 
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Bảng 3.8. Hệ số DRC cho một số sản phẩm nội thất (trong nhà) 

TT Tiêu chí ĐVT 
Tủ áo 3 cửa 

1,6m 

Giường ngủ 

1,6m 

Tủ trưng 

bày 2 cánh 

Tủ 5 hộc 

kéo 

I Chi phí nội địa Đồng 2.960.984,73 2.437.462,99 1.766.348,62 1.333.429,91 

1 
Chi phí vật liệu 

trực tiếp 
Đồng 

1.086.183,20 807.822,10 545.477,13 375.750,78 

  
Chi phí nguyên 

liệu chính 
Đồng 

682.726,79 632.614,37 435.287,62 274.583,59 

  
Chi phí nguyên 

liệu phụ 
Đồng 

403.456,41 175.207,73 110.189,50 101.167,19 

2 
Chi phí nhân 

công trực tiếp 
Đồng 

959.593,35 751.808,87 644.134,05 564.134,05 

  Tiền lương Đồng 757.885,29 594.006,66 506.855,39 443.992,84 

  
Các khoảng trích 

theo lương 
Đồng 

201.708,05 157.802,21 137.278,67 120.141,21 

3 
Chi phí sản xuất 

chung 
Đồng 

499.988,98 439.777,18 320.345,51 223.880,42 

4 Chi phí hoạt động Đồng 415.219,20 438.054,84 256.391,93 169.664,65 

  Chi phí tài chính Đồng 221.162,42 233.488,60 136.749,57 90.441,02 

  Chi phí bán hàng Đồng 83043,84 87610,97 51278,39 33.932,93 

  
Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
Đồng 

111.012,94 116.955,27 68.363,97 45.290,70 

II 
Chi phí nhập 

khẩu 
USD 

199,35 160,77 137,97 89,36 

1 
Nhập khẩu nguyên 

liệu chính 
USD 

119,58 97,30 79,18 52,10 

2 
Nhập khẩu phụ 

liệu 
USD 

39,38 34,05 33,47 22,24 

3 Khấu hao USD 40,39 29,41 25,31 15,03 

III Giá xuất khẩu USD/chiếc 381,06 318,46 249,71 172,85 

IV DRC (I/(III-II)) 
Đồng / 

USD  16.295,86 15.456,88 15.806,64 15.972,45 

V OER  
Đồng / 

USD  22.179,33 22.179,33 22.179,33 22.179,33 

VI SER 
Đồng / 

USD 23.230,63 23.230,63 23.230,63 23.230,63 

VII DCR / SER  Lần  0,70 0,67 0,68 0,69 

Ghi chú: OER là tỷ giá bình quân năm 2017,  SER = OER * (1 + 20%) chi tiết cách tính 

Trang 41                                                                        Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra 
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Đối với sản phẩm Tủ trưng bày 2 cánh, hệ số DRC của sản phẩm này là 0,68<1. 

Điều đó có nghĩa để sản xuất 1 Tủ trưng bày 2 cánh thì cần bỏ ra 0,68 USD chi phí 

nguồn lực nội địa sẽ tạo ra giá trị tăng thêm là 1 USD. Điều đó chứng tỏ sản phẩm Tủ 

trưng bày 2 cánh có lợi thế so sánh ở thị trường quốc tế. 

Đối với sản phẩm nội thất cuối cùng là Tủ 5 hộc kéo, sản phẩm này có hệ số 

DRC là 0,69<1. Điều này có nghĩa là để sản xuất 1 Tủ trưng bày 2 cánh thì cần bỏ ra 

0,69 USD chi phí nguồn lực nội địa sẽ tạo ra giá trị tăng thêm là 1 USD, chứng tỏ sản 

phẩm Tủ trưng bày 2 cánh có lợi thế so sánh ở thị trường nước ngoài. 

Nhìn chung, các SPGXK được xác định có hệ số DRC <1, nghĩa là có lợi thế so 

sánh, đặc biệt là sản phẩm gỗ nội thất có lợi thế so sánh cao hơn sản phẩm gỗ ngoại 

thất. Tuy nhiên, giá trị DRC của các SPG còn khá cao, hay nói cách khác là chi phí 

nguồn lực nội địa bỏ ra khá lớn để tạo ra 1 USD giá trị tăng thêm. Vì vậy, để nâng 

cao NLCT cho SPGXK tỉnh Bình Định trong thời gian tới chúng ta cần có các giải 

pháp nhằm làm tăng giá trị gia tăng cho các SPGXK bằng việc tăng hàm lượng chất 

xám vào sản phẩm thông qua đầu tư thiết kế sản phẩm, sử dụng công nghệ hiện đại ít 

tốn nhiên liệu và nhân công, nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm nguyên liệu.... 

3.2.2. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu ở Bình 

Định theo các tiêu chí định tính 

3.2.2.1. Căn cứ lựa chọn đối thủ và phương pháp đánh giá 

Thị trường quốc tế vô cùng rộng lớn, vì vậy SPGXK tỉnh Bình Định ở thị trường 

quốc tế có vô số đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, chúng ta không thể gọp chung vào một 

nhóm để so sánh vì sẽ có đối thủ cạnh tranh rất mạnh và cũng có đối thủ cạnh tranh rất 

yếu. Do đó, việc lựa chọn đối thủ cạnh tranh xứng tầm cả trong nước và nước ngoài ở 

thị trường quốc tế để so sánh nhằm đánh giá NLCT SPGXK tỉnh Bình Định là vô cùng 

cần thiết. Vì vậy, tác giả đã tiến hành khảo sát các chuyên gia để lấy ý kiến từ họ về 

việc lựa đối thủ cạnh tranh cho SPGXK tỉnh Bình Định ở thị trường quốc tế. Nhằm 

tránh sự pha loãng trong so sánh, luận án đã giới hạn số lượng đối thủ cạnh tranh nước 

ngoài là 2 đối thủ và trong nước là 2 đối thủ, cả hai nhóm đối thủ này đều được đánh 

giá có sức cạnh tranh mạnh đối với SPGXK tỉnh Bình Định ở thị trường quốc tế. Điều 

kiện được lựa chọn là các nước có tỷ lệ ý kiến nhiều nhất và nhiều thứ 2 cho mỗi đối 

thủ nước ngoài và trong nước. Như trình bày ở phần phương pháp nghiên cứu (chương 

2) thì đối thủ cạnh tranh nước ngoài được lựa chọn là Trung Quốc và Malaysia. Còn 

đối thủ cạnh tranh trong nước là Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh. 

Để đánh giá NLCT SPGXK tỉnh Bình Định theo các tiêu chí định tính, tác giả tiến 

hành lượng hóa các tiêu chí này bằng thang đo likert 5 bậc. Tuy nhiên, trước khi tiến 

hành thống kê mô tả các thành phần của các nhóm yếu tố chúng ta tiến hành thiết lập cơ 

sở đánh giá các giá trị thu được. Giá trị thu được của thống kê mô tả thường được sử 
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dụng là giá trị trung bình, vì vậy luận án tiến hành xác định ý nghĩa của từng giá trị 

trung bình đối với thang đo khoảng. Theo Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc 

(2013), giá trị khoảng cách của thang đo 5 bậc được xác định bằng công thức sau: 

Giá trị khoảng cách = (Maximum - Minimum) / n = (5 -1) / 5 = 0,8 

Bảng 3.9.  Ý nghĩa của từng giá trị trung bình đối với thang đo khoảng 

TT Giá trị trung bình Ý nghĩa 

1 1,00  - 1,80 Rất thấp 

2 1,81  - 2,60 Thấp 

3 2,61  - 3,40 Trung bình 

4 3,41 -  4,20 Khá 

5 4,21 -  5,00 Cao 

Nguồn: Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2013) 

Mục đích của bước này là xây dựng căn cứ (mức đánh giá) cho các giá trị thống 

kê trung bình thu được ở các mục tiếp theo. 

3.2.2.2. Đánh giá tiêu chí về Chất lượng sản phẩm của sản phẩm gỗ xuất khẩu ở Bình 

Định  

Chất lượng gỗ và SPG phụ thuộc rất lớn vào NNL gỗ cũng như công nghệ sản 

xuất và chế biến. Chất lượng NNL tốt, công nghệ chế biến hiện đại, trình độ tay nghề 

của lao động cao sẽ tạo nên sản phẩm có chất lượng tốt. Trải qua gần hai thập kỷ, 

SPG Bình Định đã tham gia XK và có mặt trên 80 quốc gia khác nhau trên thế giới. 

Các khách hàng lớn của đồ gỗ Bình Định gồm: Metro, Walmart, Carrefour, B&Q, 

Kingfisher, Scancom…. Theo đánh giá của các đối tác NK, gỗ và SPG của Bình Định 

nói riêng và của Việt Nam nói chung không thua kém gì về chất lượng và kiểu dáng 

so với các sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực như: Trung Quốc, 

Malaysia, Indonesia,…Với nỗ lực thích ứng với nhu cầu các thị trường XK, các 

DNCBG đã thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và áp dụng 

nhiều quy trình được chứng nhận như Chuỗi hành trình CoC FSC, VFTN, BSCI, 

BRC... đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng loạt, chất lượng đồng bộ. 

Tuy nhiên, để so sánh chất lượng SPGXK tỉnh Bình Định so với các đối thủ 

cạnh tranh trong và ngoài nước, luận án tiến hành lượng hóa tiêu chí định tính này 

thông qua kết quả khảo sát được trình bày ở bảng 3.10. 

Kết quả khảo sát cho thấy, độ lệch chuẩn của các tiêu chí không quá lớn, sai số 

chuẩn trung bình nhỏ hơn 10% nên độ tin cậy của dữ liệu chấp nhận được. Do đó, kết 

quả hoàn toàn đủ cơ sở để phân tích.  

Nhìn vào bảng 3.10 ta thấy, các tiêu chí về chất lượng SPGXK tỉnh Bình Định so 

với các đối thủ cạnh tranh được đánh giá có sức cạnh tranh trung bình. Cụ thể như sau: 
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Bảng 3.10. So sánh năng lực cạnh tranh chất lượng sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh 

Bình Định so với đối thủ cạnh tranh 

Số quan sát (n) =85 

Tiêu chí 

So với đối thủ nước ngoài So với đối thủ trong nước 

Điểm 

TB 

Sai số 

chuẩn 

TB 

Độ lệch 

chuẩn 

Điểm 

TB 

Sai số 

chuẩn 

Độ lệch 

chuẩn 

Độ bền của sản phẩm 3,07 0,064 0,593 3,25 0,055 0,510 

Tính an toàn của sản 

phẩm 
3,28 0,057 0,526 3,29 0,069 0,633 

Tính thẩm mỹ của sản 

phẩm 
2,89 0,047 0,437 3,16 0,053 0,484 

Tính tiện lợi của sản 

phẩm 
2,86 0,048 0,441 3,14 0,061 0,560 

Sự đồng đều về chất 

lượng 
3,01 0,059 0,545 3,19 0,066 0,607 

Nguồn: Thu thập và xử lý của tác giả 

Với đối thủ cạnh tranh nước ngoài, sức cạnh tranh về chất lượng SPGXK tỉnh 

Bình Định được đánh giá ở mức 3 (2,61 -> 3,40 điểm). Trong đó, điểm trung bình thấp 

nhất là tiêu chí chất lượng về tính tiện lợi của sản phẩm (2,86 điểm) và tính thẩm mỹ 

của sản phẩm (2,89 điểm), điều đó chứng tỏ tính tiện lợi và thẩm mỹ của SPGXK tỉnh 

Bình Định chỉ có sức cạnh tranh trung bình yếu (vì giá trị điểm trung bình ở cận dưới). 

Thật vậy, so với các mặt hàng đồ gỗ Trung Quốc và Malaysia, hai đối thủ được lựa 

chọn làm đối chứng so sánh nước ngoài, thì tính thẩm mỹ và tiện dụng của sản phẩm 

đối thủ cạnh tranh được đánh giá nhỉn hơn. Bởi, việc đầu tư cho thiết kế sản phẩm của 

các DN CNGXK tỉnh Bình Định còn rất hạn chế, đội ngũ nhân lực cho vị trí này trong 

các DN chưa nhiều cũng như có trình độ chuyên môn cao. Theo quan sát của tác giả 

hầu hết các DN CBGXK tỉnh Bình Định không có phòng R&D riêng mà chỉ có nhân 

viên hoạt động chung với các phòng chức năng khác, thậm chí có DN không có nhân 

viên vị trí này. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thiết kế sản phẩm, tăng 

tính tiện lợi và thẩm mỹ cho sản phẩm. Đối với các tiêu chí khác như độ bền sản phẩm, 

tính an toàn và sự đồng đều về chất lượng sản phẩm được đánh giá có sức cạnh tranh 

trung bình với sản phẩm cùng loại. Bởi SPGXK tỉnh Bình Định có mặt phần lớn ở các 

thị trường Mỹ và EU, sự khắc khe về chất lượng nói chung và các tiêu chí chất lượng 

nói riêng rất cao. Do đó, các SPGXK tỉnh Bình Định có mặt ở hai những thị trường này 

là minh chứng thực tiễn cho chất lượng đồ gỗ XK của Bình Định. Tuy nhiên, so với đối 

thủ cạnh tranh sức cạnh tranh này chưa thật sự nổi trội và vượt bậc. 
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Đối với các SPGXK trong nước, với hai đối thủ được chọn làm đối chứng so 

sánh là Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh, thì SPGXK tỉnh Bình Định có sức cạnh 

tranh được đánh giá là cận trên của trung bình ở thị trường nước ngoài. Đặc biệt là 

tiêu chí tính an toàn, độ bền và sự đồng đều về sản phẩm. Bởi thực tế, các DN 

CBGXK tỉnh Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh cũng có sự tương đồng với các DN 

CBGXK tỉnh Bình Định ở nhiều khía cạnh từ quy mô hoạt động, trình độ công nghệ, 

đội ngũ nhân lực và các yếu tố sản xuất khác. Do đó, sức cạnh tranh của SPGXK tỉnh 

Bình Định cũng dừng lại ở mức trung bình. 

Tóm lại, so với các đối thủ chất lượng SPGXK tỉnh Bình Định có sức cạnh tranh 

trung bình ở thị trường quốc tế. Điều đó chứng tỏ SPGXK có NLCT ở mức trung bình so 

với đối thủ. Vì vậy, đây được xem là yếu điểm của SPGXK tỉnh Bình Định so với đối thủ 

cạnh tranh. Do đó, để nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định trong thời gian tới cần có 

các giải pháp tích cực cho vấn đề nâng cao chất lượng SPGXK tỉnh Bình Định. 

3.2.2.3. Đánh giá tiêu chí về sự khác biệt và độc đáo của sản phẩm 

Kết quả khảo sát cho thấy, độ lệch chuẩn của các tiêu chí không quá lớn, sai số 

chuẩn trung bình nhỏ hơn 10% nên độ tin cậy của dữ liệu chấp nhận được. Do đó, kết 

quả hoàn toàn đủ cơ sở để phân tích.  

Nhìn vào bảng 3.11 ta thấy, tiêu chí sự khác biệt và độc đáo của SPGXK tỉnh 

Bình Định được đánh giá có sức cạnh tranh thấp so với đối thủ. Cụ thể như sau: 

Bảng 3.11. So sánh năng lực cạnh tranh về sự khác biệt và độc đáo của sản phẩm 

gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định so với đối thủ cạnh tranh 

Số quan sát (n) =85 

Tiêu chí 
Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

So với đối thủ nước ngoài So với đối thủ trong nước 

Điểm 

TB 

Sai số 

chuẩn  

Độ 

lệch 

chuẩn 

Điểm 

TB 

Sai số 

chuẩn 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Tính độc quyền về 

kiểu dáng 
2 4 2,58 0,056 0,520 3,04 0,068 0,626 

Sự khác biệt về công 

năng 
2 4 2,56 0,064 0,586 3,14 0,065 0,601 

Khả năng sửa chữa 

sản phẩm 
2 4 3,00 0,065 0,598 3,15 0,059 0,546 

Sự độc đáo về quy 

cách đóng gói 
2 4 2,54 0,057 0,524 3,09 0,057 0,526 

Nguồn: Thu thập và xử lý của tác giả 

- Với đối thủ cạnh tranh nước ngoài, sức cạnh tranh về sự khác biệt và độc đáo 

của SPGXK tỉnh Bình Định được đánh giá ở mức thấp. Đặc biệt, đối với các tiêu chí 
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độc quyền về kiểu dáng, sự độc đáo về quy cách đóng gói và sự khác biệt về công năng 

sản phẩm. Cũng giống như trình bày ở trên, sự thiếu hụt cả về chất lượng và số lượng ở 

các vị trí nghiên cứu và phát triển, cụ thể là vị trí thiết kế làm cho SPGXK tỉnh Bình 

Định chưa tạo được nhiều sự khác biệt về kiểu dáng, công năng cũng như quy cách 

đóng gói. Còn về tiêu chí khả năng sửa chữa có mức điểm đánh giá trung bình nên tiêu 

chí này của sản phẩm gỗ Bình Định có sức cạnh tranh trung bình với đối thủ cạnh 

tranh, nghĩa là sản phẩm dễ sửa chữa hơn vì được thiết kế đơn giản, các phụ kiện đi 

kèm dễ thay thế và phổ biến.  

- Với đối thủ cạnh tranh trong nước, sức cạnh tranh về sự khác biệt và độc đáo 

của SPGXK tỉnh Bình Định được đánh giá ở mức trung bình. Đặc biệt đối với tiêu chí 

sự khác biệt về công năng và khả năng sửa chữa sản phẩm. 

Tóm lại, có thể nói tiêu chí sự khác biệt và độc đáo SPGXK tỉnh Bình Định có 

sức cạnh tranh yếu so với đối thủ nước ngoài nhưng có sức cạnh tranh trung bình với 

đối thủ cạnh tranh trong nước. Do vậy, để nâng cao NLCT cho SPGXK tỉnh Bình Định 

trong thời gian tới chúng ta cần có các giải pháp tác động tích cực vào vấn đề tạo ra sự 

khác biệt và độc đáo cho SPGXK tỉnh Bình Định. 

3.2.2.4. Đánh giá tiêu chí về sự đa dạng chủng loại, kiểu dáng 

Đa dạng hóa chủng loại, kiểu dáng gọi chung là đa dạng hóa sản phẩm. Nó là quá 

trình phát triển cải biến, sáng tạo ra nhiều loại sản phẩm từ những sản phẩm truyền thống 

sẵn có, đồng thời cải biến và phát triển nhiều loại sản phẩm cùng loại, phong phú về 

chủng loại và mẫu mã từ những sản phẩm thô đến sản phẩm qua chế biến. Đây là một 

trong những phương thức căn bản để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Do đó, để 

hiểu rõ hơn về sức cạnh tranh SPGXK tỉnh Bình Định, luận án lựa chọn xem xét tiêu chí 

này. Kết quả thống kê ở bảng số số liệu 3.12 cho thấy, độ lệch chuẩn của các tiêu chí 

không quá lớn, sai số chuẩn trung bình nhỏ hơn 10% nên độ tin cậy của dữ liệu chấp nhận 

được. Do đó, kết quả hoàn toàn đủ cơ sở để phân tích. Nhìn vào kết quả bảng 3.12 ta thấy, 

các tiêu chí sự đa dạng về chủng loại và kiểu dáng của SPGXK tỉnh Bình Định so với các 

đối thủ cạnh tranh được đánh giá có sức cạnh tranh trung bình. Cụ thể như sau: 

- Với đối thủ cạnh tranh nước ngoài, sức cạnh tranh về sự đa dạng về chủng loại 

và kiểu dáng của SPGXK tỉnh Bình Định được đánh giá ở mức thấp, đặc biệt đối với 

tiêu chí đa dạng kiểu dáng và chủng loại. Với Trung Quốc, thì đây là đối thủ đáng gờm 

ở mọi “mặt trận” trong thương mại quốc tế. Do đó, SPGXK Trung Quốc có sức cạnh 

tranh rất cao ở tất cả các mặt, đặc biệt là về kiểu dáng cũng như chủng loại. Trong khi 

SPGXK tỉnh Bình Định lại thiếu nguồn lực ở vị trí thiết kế, do đó sức cạnh tranh ở tiêu 

chí này hoàn toàn bị “lép vế”. Còn đối với Malaysia, một quốc gia có giá trị XKSPG 

lớn nhất nhì khu vực Đông Nam Á. Do đó, họ chắc chắn hơn hẳn SPGXK tỉnh Bình 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A1nh_tranh
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Định ở các tiêu chí này. Vì vậy, sức cạnh tranh về sự đa dạng chủng loại và kiểu dáng 

của SPGXK tỉnh Bình Định thấp hơn đối với các đối thủ nước ngoài. 

Bảng 3.12. So sánh năng lực cạnh tranh về sự đa dạng chủng loại và kiểu dáng 

sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định so với đối thủ cạnh tranh 

Số quan sát (n) =85 

Tiêu chí 
Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

So với đối thủ nước 

ngoài  

So với đối thủ trong 

nước  

Điểm 

TB 

Sai số 

chuẩn 

TB 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Điểm 

TB 

Sai số 

chuẩn 

Độ lệch 

chuẩn 

Đa dạng chủng loại 2 4 2,59 0,056 0,519 3,27 0,054 0,497 

Đa dạng kiểu dáng 2 4 2,58 0,056 0,520 3,21 0,058 0,537 

Đa dạng kích cỡ 2 4 2,60 0,056 0,516 3,11 0,058 0,535 

Nguồn: Thu thập và xử lý của tác giả 

- Với đối thủ trong nước, sức cạnh tranh về sự đa dạng chủng loại và kiểu dáng 

của SPGXK tỉnh Bình Định được đánh giá ở mức trung bình. Bởi ngành CBGXK 

Việt Nam nói chung và các tỉnh Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh nói riêng cũng chưa 

có sự nổi trội hơn nhiều so với ngành CBGXK tỉnh Bình Định. Do đó, tiêu chí sự đa 

dạng chủng loại, kiểu dáng của SPGXK tỉnh Bình Định được đánh giá có sức cạnh 

tranh trung bình so với các đối thủ trong nước. 

Nhìn chung, SPGXK tỉnh Bình Định có sự yếu thế trong cạnh tranh ở tiêu chí sự 

đa dạng chủng loại và kiểu dáng ở thị trường quốc tế. Do vậy, để nâng cao NLCT cho 

SPGXK tỉnh Bình Định trong thời gian tới chúng ta cần có các giải pháp tác động 

tích cực vào việc đa dạng hóa kiểu dáng và chủng loại, đầu tư nhiều hơn vào công tác 

thiết kế mẫu mã, phát triển sản phẩm mới nhằm đa dạng chủng loại cho SPGXK tỉnh 

Bình Định. 

3.2.2.5. Đánh giá theo tiêu chí về thương hiệu và uy tín  

 Thương hiệu là yếu tố giúp người tiêu dùng không bị lẫn lộn, giúp người tiêu 

dùng vượt qua mọi sự lựa chọn vốn ngày càng đa dạng khi mua một sản phẩm hay 

dịch vụ. Do vậy, thương hiệu sẽ giúp cho sản phẩm, cho DN có được lợi thế cạnh 

tranh lâu dài trong môi trường cạnh tranh đầy sôi động như hiện nay. Vì thế, để đánh 

giá sức cạnh tranh SPGXK tỉnh Bình Định, luận án tiến hành so sánh sức mạnh 

thương hiệu của SPGXK tỉnh Bình Định so với đối thủ cạnh tranh. Thông tin so sánh 

được thu thập chi tiết ở bảng 3.13. 

Trước khi tiến hành phân tích thông tin từ bảng số liệu ta cần xem xét độ tin cậy 

mà dữ liệu thu được. Vì vậy, nhìn vào kết quả thống kê số liệu thu thập được về tiêu 
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chí thương hiệu và uy tín thương hiệu cho thấy, độ lệch chuẩn của các tiêu chí không 

quá lớn, sai số chuẩn trung bình nhỏ hơn 10% nên độ tin cậy của dữ liệu chấp nhận 

được. Do đó, kết quả hoàn toàn đủ cơ sở để phân tích. Nhìn vào kết quả bảng 3.13 ta 

thấy, các tiêu chí thương hiệu và uy tín thương hiệu của các DN CBGXK tỉnh Bình 

Định so với các đối thủ cạnh tranh được đánh giá có sức cạnh tranh khác nhau.  

Bảng 3.13. So sánh năng lực cạnh tranh về thương hiệu và uy tín thương hiệu 

trong sản xuất sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định so với đối thủ cạnh tranh 

Số quan sát (n) =85 

Tiêu chí 
Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

So với đối thủ nước 

ngoài 

So với đối thủ trong 

nước 

Điểm 

TB 

Sai số 

chuẩn 

TB 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Điểm 

TB 

Sai số 

chuẩn 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Độ nổi tiếng của thương hiệu 2 4 2,58 0,056 0,520 2,99 0,043 0,393 

Thương hiệu riêng 2 4 2,59 0,059 0,541 3,06 0,051 0,472 

Đầu tư cho xây dựng và bảo 

hộ thương hiệu 
2 4 2,60 0,056 0,516 2,98 0,050 0,462 

Nguồn: Thu thập và xử lý của tác giả 

- Với đối thủ cạnh tranh nước ngoài, sức cạnh tranh về thương hiệu và uy tín 

thương hiệu của các DN CBGXK tỉnh Bình Định được đánh giá thấp. Thật vậy, bởi 

hầu hết các DNCBG Bình Định có quy mô nhỏ, nguồn lực tài chính hạn chế nên thiếu 

kinh phí thực hiện xây dựng thương hiệu và bảo hộ thương hiệu. Một thực trạng nữa đó 

là các DN CBGXK tỉnh Bình Định bán hàng chủ yếu qua khâu trung gian. Phần lớn 

các DN CBGXK chỉ thực hiện khâu sản xuất, gia công, chế biến theo sự đặt hàng của 

khách hàng nước ngoài từ số lượng, chất lượng và kiểu dáng sản phẩm. Hơn nữa, việc 

nhận làm gia công và nhận mẫu mã thiết kế, hợp đồng đặt hàng của nước ngoài ngày 

càng nhiều đã biến các DN thành người làm thuê, gia công cho thương hiệu nước 

ngoài, điều này ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu gỗ Bình Định trên thị trường thế 

giới. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho phần lớn các SPGXK tỉnh Bình Định bán ở 

thị trường nước ngoài không qua thương hiệu riêng. Do đó, so với Trung Quốc và 

Malaysia thì thương hiệu gỗ XK Bình Định nói riêng và của Việt Nam hiện vẫn còn 

thua xa. Riêng đối với Malaysia, mặc dù không có thế mạnh về NNL trong nước, 

nhưng do họ biết liên kết lại với nhau để xây dựng và bảo vệ thương hiệu của mình, 

nên đã giúp họ có thế mạnh rất lớn về XK gỗ và sản phẩm đồ gỗ. Vì vậy, có thể nói vì 

chưa chịu đầu tư và xây dựng thương hiệu riêng đã làm cho SPGXK tỉnh Bình Định 

kém hiệu quả trong cạnh tranh và yếu thế trong cạnh tranh về tiêu chí này. 
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- Đối với đối thủ cạnh tranh trong nước thì thương hiệu gỗ xuất khẩu tỉnh Bình 

Định cũng có cùng đặc điểm chung với ngành là yếu kém trong việc xây dựng thương 

hiệu riêng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các DN CBGXK tỉnh Bình Định đã 

thấy được điểm yếu này và cố gắng khắc phục. Vì vậy, tính đến nay các sản phẩm gỗ 

mang thương hiệu riêng tại Bình Định như Phú Tài, Tiến Đạt, Pisico, Đại Thành, Thế 

Vũ, Phước Hưng… Do đó, sức cạnh tranh về thương hiệu của SPGXK tỉnh Bình 

Định và các đối thủ cạnh tranh đối chứng trong nước là ngang nhau. 

Tóm lại, đối với tiêu chí thương hiệu và uy tín thương hiệu của SPGXK tỉnh 

Bình Định được đánh giá kém hơn so với đối thủ cạnh tranh cả trong và ngoài nước. 

Vì vậy, để nâng cao NLCT cho SPGXK tỉnh Bình Định trong thời gian tới thì cần có 

các giải pháp về việc xây dựng thương hiệu và uy tín thương hiệu cho sản phẩm, hạn 

chế và giảm dần việc gia công sản phẩm cho các đối tác nước ngoài có như vậy thì 

SPGXK tỉnh Bình Định mới có chỗ đứng vững chắc ở thị trường quốc tế. 

3.2.2.6. Định vị năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu của tỉnh Bình Định trong 

mối quan hệ với đối thủ cạnh tranh    

Kết quả thống kê cho thấy, độ lệch chuẩn của các tiêu chí không quá lớn, sai số 

chuẩn trung bình nhỏ hơn 10% nên độ tin cậy của dữ liệu chấp nhận được (Chi tiết ở 

phụ lục 10.3). Do đó, kết quả hoàn toàn đủ cơ sở để phân tích.  

Bảng 3.14. Định vị năng lực cạnh tranh của sản phẩm gỗ xuất khẩu Bình Định 

so với đối thủ cạnh tranh 

Tiêu chí 

Điểm trung bình 

Trung 

Quốc 
Malaysia TP.HCM 

Bình 

Dương 

Bình 

Định 

Chất lượng sản phẩm 4,25 3,85 3,35 3,38 3,28 

Sự khác biệt và độc đáo của sản phẩm 4,29 3,89 3,33 3,39 3,20 

Sự đa dạng về chủng loại, kiểu dáng 4,35 4,14 3,31 3,35 3,12 

Thương hiệu và uy tín thương hiệu 4,31 3,91 3,36 3,36 3,21 

Nguồn: Điều tra tổng hợp của tác giả 

Nhìn vào kết quả bảng 3.14 ta thấy, điểm trung bình của SPGXK Trung Quốc 

đạt ở mức 5 (4,21 – 5 điểm), đây là mức đánh giá NLCT của SPGXK Trung Quốc là 

cao nhất. Thật vậy, Trung Quốc là quốc gia có thị phần XK đồ gỗ lớn nhất thế giới. 

Để đạt được vị trí này đòi hỏi SPGXK của Trung Quốc phải có thế mạnh cạnh tranh 

rất lớn. Do vậy, trong các đối thủ so sánh Trung Quốc có NLCT lớn nhất. Malaysia là 

quốc gia chiếm giữ vị trí số 1 về XK SPG khu vực Đông Nam Á. Vì thế ở thị trường 

quốc tế SPG của Malaysia được đánh giá có vị thế cạnh tranh tốt. Do vậy, trong các 

đối thủ so sánh Malaysia có vị thế cạnh tranh khá, với điểm trung bình được đánh giá 

đạt mức 4 (3,41-4,20 điểm). Còn lại là các đối thủ cạnh tranh trong nước, đối với 
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SPGXK của Việt Nam nói chung và của các địa phương như Bình Dương, TP.Hồ Chí 

Minh, Đồng Nai hay Bình Định thì vị thế cạnh tranh có nét tương đồng và sức cạnh 

tranh tương đối bằng nhau ở thị trường quốc tế. Do vậy, điểm trung bình chung của 3 

địa phương TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bình Định về NLCT SPGXK đều đạt 

mức 3 (2,61-3,4 điểm), ở mức điểm này NLCT được đánh giá là trung bình. Tuy 

nhiên, xét về điểm số thì Bình Định vẫn có điểm trung bình nhỏ nhất, trong khi Bình 

Dương được đánh giá có điểm trung bình cao hơn. Do vậy, NLCT của SPGXK Bình 

Dương vẫn được đánh giá cao hơn Bình Định. Tương tự như vậy thì TP. Hồ Chí 

Minh được đánh giá có NLCT cao hơn Bình Định dù thấp hơn Bình Dương. Do đó, ta 

có thể kết luận rằng, SPGXK tỉnh Bình Định có sức cạnh tranh trung bình ở thị 

trường quốc tế. Tuy nhiên, so với các đối thủ lớn ở khu vực thì NLCT của SPGXK 

tỉnh Bình Định vẫn còn yếu. Do đó, để nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định trong 

thời gian tới chúng ta cần có các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm; tạo 

được sự khác biệt và độc đáo cho sản phẩm; tạo được sự đa dạng về chủng loại, kiểu 

dáng; đầu tư xây dựng thương hiệu và uy tín thương hiệu. 

3.2.3. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình 

Định, theo quan điểm Chuỗi giá trị 

Ngành CBGXK tỉnh Bình Định là các ngành XK có khả năng tạo ra giá trị. Sản 

xuất nội địa chỉ chiếm tỷ trọng thấp trong tổng giá trị sản xuất trong khi các hoạt 

động NK nguyên liệu và phụ kiện chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị của ngành. 

Chuỗi giá trị của ngành CBGXK tỉnh Bình Định được tạo thành bởi sự tham gia của 

các đối tượng bên trong và bên ngoài Việt Nam. Một điểm đặc biệt của hoạt động 

CBGXK tỉnh Bình Định đó là ngành CBGXK tỉnh Bình Định chỉ tham gia vào quá 

trình SX sản phẩm. Còn khâu tiêu thụ lại do các yếu tố bên ngoài Việt Nam thực 

hiện. Do vậy, đối tượng chính trong chuỗi giá trị chỉ là gỗ, nguyên liệu tấm (MDF, 

tấm nhỏ, lát mỏng, lớp gỗ dán ngoài) và nguyên liệu hoàn thiện, các hoạt động tiêu 

thụ do đối tượng trung gian bên ngoài thực hiện. Do đó, chuỗi giá trị ngành CBGXK 

tỉnh Bình Định được mô tả qua hình 3.1 dưới đây. 

3.2.3.1 Đánh giá yếu tố Nguyên liệu đầu vào - cấu thành chuỗi giá trị  

Nguồn nguyên liệu đầu vào của ngành CBGXK tỉnh Bình Định có từ 2 nguồn là 

gỗ trong nước và nguồn NK từ nước ngoài. Gỗ từ nguồn trong nước tại Việt Nam bao 

gồm gỗ rừng trồng và gỗ nhân tạo (MDF, gỗ dán, gỗ mảnh...).  

Theo Tổng cục Lâm nghiệp đến nay, tổng diện tích rừng trồng gỗ lớn của cả nước 

là 127.747 ha trong tổng số 3.556.294 ha rừng trồng, chiếm 3,7%. Tỷ lệ diện tích rừng 

trồng từ nguồn giống có kiểm soát và chứng nhận nguồn gốc lô cây con đạt 84%.  
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Nguồn: Tác giả nghiên cứu và tổng hợp 

Hình 3.1. Mô hình chuối giá trị ngành CBGXK tỉnh Bình Định 
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Riêng ngành CBG XK tỉnh Bình Định có lợi thế nằm ở vị trí được xem là trung 

tâm của các vùng nguyên liệu. Cụ thể như, Bình Định nằm ở giữa khu vực Duyên hải 

miền trung, nơi có diện tích rừng chiếm 15,18% diện tích rừng cả nước, nằm phía 

Đông Bắc của khu vực Tây Nguyên, nơi chiếm 18,22% diện tích rừng cả nước. Do 

vậy, có thể thấy ngành CBG XK tỉnh Bình Định nằm cạnh các vùng nguyên liệu gỗ. 

Do đó, có thể nói đây là một lợi thế của ngành CBGXK tỉnh Bình Định chi tiết ở phụ 

lục 3.  

Tuy nhiên, do đặc điểm rừng trồng Việt Nam có kích thước nhỏ, số lượng rừng 

trồng được cấp chứng chỉ FSC ít nên ngành CBGXK tỉnh Bình Định vẫn còn phụ thuộc 

vào nguồn nguyên liệu NK. Gỗ được NK là cả hai loại có chứng nhận và không có 

chứng nhận FSC. Nhu cầu về gỗ có chứng nhận FSC đang tăng lên ở tất cả các nước 

tuy nhiên giá của loại gỗ này cao hơn từ 20-25% so với gỗ không có chứng nhận. Giá 

nguyên liệu thô thường chiếm 35-60% trong chi phí của sản phẩm đối với đồ gỗ ngoài 

trời và còn cao hơn đối với đồ gỗ trong nhà (50-70%). Gỗ NK không phải chịu thuế, 

trừ 10%VAT, nhưng nếu sản phẩm để tái XK thì cũng không phải nộp. Tuy nhiên, chi 

phí vận chuyển sẽ làm tăng thêm 40-60% giá trị thực tế của gỗ [4]. 

Bảng 3.15. Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu gỗ tỉnh Bình Định, 2012-2017 

Tiêu chí 
Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

 Năm 

2017 

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng 

hóa (1000$) 
190.891 176.862 260.415 261.606 289.612 293.214 

Tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ 

(1000$) 
248.348 258.451 323.143 362.876 361.274 361.274 

Tổng kim ngạch XK hàng nội, 

ngoại thất (1000$) 
183.719 184.091 217.676 226.335 224.245 268.408 

Nhập khẩu gỗ nguyên liệu (1000$) 58.643 51.698 62.514 70.018 71.125 71.432 

Tỷ trọng NK gỗ nguyên liệu so với 

tổng kim ngạch nhập khẩu(%) 
30,72 29,23 24,01 26,76 24,56 24,36 

Tỷ trọng NK gỗ nguyên liệu so với 

tổng kim ngạch XK gỗ (%) 
23,61 20,00 19,35 19,3 19,69 19,77 

Tỷ trọng NK gỗ nguyên liệu so với 

tổng kim ngạch XK hàng nội ngoại 

thất (%) 

31,92 28,08 28,72 30,94 31,72 26,61 

Nguồn: Tổng hợp tính toán của tác giả 

Bên cạnh đó, qua bảng 3.15 ta thấy, NK gỗ nguyên liệu của ngành CBGXK tỉnh 

Bình Định chiếm tỷ lệ lớn trong tổng kim ngạch NK hàng hóa. Cụ thể năm 2012, NK 
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nguyên liệu CBG chiếm 30,72% tổng kim ngạch NK hàng hóa. Tuy nhiên, NK 

nguyên liệu gỗ có xu hướng giảm xuống trong những năm tiếp theo so với kim ngạch 

NK hàng hóa, đặc biệt năm 2016, kim ngạch NK nguyên liệu gỗ chỉ còn chiếm 

24,56% tổng kim ngạch NK hàng hóa. Nếu so sánh kim ngạch NK nguyên liệu gỗ với 

tổng kim ngạch XK hàng hóa ta thấy, năm 2012, kim ngạch NK nguyên liệu gỗ chiếm 

23,61% so với tổng kim ngạch XK gỗ và SPG. Nhưng, NK nguyên liệu gỗ cũng có xu 

hướng giảm trong những năm tiếp theo, đến năm 2017 là 19,77% so với tổng kim 

ngạch XK gỗ và SPG. Tuy nhiên, thực tế nguyên liệu gỗ NK bên cạnh phục vụ cho 

việc chế biến các loại SPG khác thì cũng có tỷ lệ lớn phục vụ cho việc sản xuất đồ gỗ 

nội thất và ngoại thất, do đó, để đánh giá tỷ trọng chi phí nguyên liệu gỗ NK trong 

tổng giá trị sản phẩm XK thì ta xem xét tiêu chí tỷ trọng NK gỗ nguyên liệu so với 

kim ngạch XK hàng nội ngoại thất. Thêm vào đó, tỷ trọng kim ngạch NK gỗ nguyên 

liệu chiếm tỷ lệ tương đối lớn trong tổng giá trị XK hàng nội ngoại thất. Cụ thể, năm 

2012, con số này chiếm 31,92% trong tổng kim ngạch XK hàng nội ngoại thất, con số 

này giảm xuống đến năm 2014 chỉ còn 28,72%, nhưng đến năm 2015 giá trị NK 

nguyên liệu gỗ tiếp tục tăng lên. Chi tiết như năm 2015, giá trị NK nguyên liệu gỗ 

chiếm đến 30,94% tổng giá trị XK hàng nội ngoại thất; đến năm 2016, con số này 

tiệp tục tăng lên 31,72% tổng kim ngạch XK hàng nội ngoại thất nhưng đến năm 

2017 con số này lại giảm xuống còn 26,61%. Tất cả những diễn biến trên cho thấy, 

ngành CBGXK tỉnh Bình Định còn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu NK, đặc biệt là 

các sản phẩm hàng nội, ngoại thất. Bởi vì các quốc gia nhập hàng nội và ngoại thất 

của tỉnh Bình Định yêu cầu gỗ làm ra sản phẩm phải có chứng nhận quốc tế về nguồn 

gốc như Chuỗi hành trình CoC, FSC, VFTN, BSCI, BRC.....Nhưng ở Việt Nam, 

nguồn nguyên liệu (NNL) đáp ứng tiêu chuẩn này ít, do đó bắt buộc các DN CBGXK 

tỉnh Bình Định phải NK nguyên liệu từ nước ngoài vì NNL trong nước không đủ sức 

cung. Tuy nhiên, để giảm áp lực từ nhà cung ứng, các DN CBGXK tỉnh Bình Định đã 

nổ lực tìm kiếm thị trường nguyên liệu đầu vào từ nhiều nước khác nhau. 

Theo số liệu của Sở công thương, hiện nay, ngành CBGXK tỉnh Bình Định thị 

trường nguyên liệu gỗ NK gồm 44 nước. Trong đó, Uruguay là thị trường NK nguyên 

liệu đầu vào lớn nhất của ngành, chiếm 37,0% tổng kim ngạch NK nguyên liệu gỗ 

đầu vào, tiếp đến là thị trường Lào, chiếm 20,55%. New Guinea, Malaysia, Nam Phi, 

Mỹ hay Costarica cũng là những quốc gia XK nguyên liệu gỗ lớn cho tỉnh Bình Định. 

Điều đó cho thấy, có sự đa dạng về thị trường nguyên liệu cho ngành CBGXK tỉnh 

Bình Định. Những năm trước đây, ngành CBGXK tỉnh Bình Định có giá trị kim 

ngạch NK nguyên liệu chiếm trên 25% tổng kim ngạch XK gỗ và đồ gỗ. Biết được 

điểm yếu của mình nên ngành CBGXK tỉnh Bình Định đã sớm hợp thức hóa nguyên 
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liệu gỗ bằng cách tự trồng rừng hoặc liên kết để mua sản phẩm rừng trồng có chứng 

chỉ FSC khu vực trong nước. 

Bảng 3.16. Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu đầu vào ở các thị trường khác 

nhau của ngành CBGXK tỉnh Bình Định 

ĐVT: 1000USD 

Quốc gia 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

Giá trị   % 

1.Uruguay 15.601 10.887 15.135 25.960 26.575 26.432 37,00 

2.Lào 15.013 12.287 16.204 14.716 14.625 14.679 20,55 

3.Costarica 3.982 4.432 2.062 2.283 2.491 2.525 3,53 

4.Malaysia 1.204 1.722 2.225 3.041 3.402 3.542 4,96 

5.Papua New Guinea 8.784 8.937 5.401 5.146 5.250 5.436 7,61 

6.Mỹ 1.454 667 1.526 2.528 2.738 2.784 3,90 

7.Nam Phi 4.732 4.511 6.744 3.867 3.160 3.054 4,28 

8.New Zealand 1.634 1.989 2.174 1.492 1.543 1.438 2,01 

9.Barazil 3.192 2.127 787 1.336 1.096 1.125 1,57 

10.Thị trường khác 3.047 4.139 10.256 9.649 10.245 10.417 14,58 

Tổng 58.643 51.698 62.514 70.018 71.125 71.432 100 

Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu Sở công thương 

3.2.3.2 Phân tích yếu tố: Đầu vào phụ liệu (yếu tố cấu thành chuỗi giá trị)  

Ngành chế biến gỗ ngoài nguyên liệu chính là gỗ ra, còn cần rất nhiều vật liệu 

phụ khác như keo dán gỗ, chất sơn phủ bờ mặt, các phụ kiện như ngũ kim, đinh vít, 

ốc vít, ke, bản lề, khóa, tay nắm...  

Bảng 3.17. Số lượng các doanh nghiệp ngành công nghiệp phụ trợ ngành chế 

biên gỗ năm 2017 

ĐVT: Doanh nghiệp 

Ngành nghề KD Cả nước Tp.HCM 
Bình 

Dương 

Bình Định** 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

Doanh nghiệp chế biến gỗ 4.200* 775 516 120 2,86 

Doanh nghiệp keo dán gỗ 109 63 19 1 0,92 

Doanh nghiệp ốc, vít, bản lề 303 116 36 2 0,66 

Doanh nghiệp SX sơn gỗ 70 27 19 0 0 

Ghi chú: (*)VCCI, (**) Sở Công thương và tổng hợp DN đã xác minh từ Trang vàng 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Theo ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó chủ tịch Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam, 

các loại vật liệu ngoài gỗ, nhất là keo gắn gỗ có thể đóng góp đến 30-35% giá trị sản 

phẩm của ngành CBG nhân tạo. Còn trong sản xuất đồ gỗ, các loại phụ kiện chiếm 

đến 30-40% giá trị sản phẩm. 

Ở Việt Nam hiện nay, công nghiệp phụ trợ cho chế biến gỗ nói riêng còn hết 

sức đơn giản, quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu sản xuất các linh kiện chi tiết giản đơn, giá trị 

gia tăng thấp và quan trọng là do chưa phát triển nên năng lực của các DN sản xuất 

phụ gia, phụ kiện cho CBG của chúng ta chưa đủ năng lực sản xuất ra những loại sản 

phẩm đáp ứng được nhu cầu của sản xuất [4]. Ngành công nghiệp phụ trợ của ngành 

CBGXK tỉnh Bình Định đặc biệt kém phát triển so với các tỉnh như Bình Dương, 

TP.Hồ Chí Minh hoặc Đồng Nai. Số lượng DN keo dán gỗ rất ít, chỉ chiếm 0,92% 

tổng số lượng DN keo của cả nước; số DN sản xuất ốc, vít, bản lề chỉ chiếm 0,66% số 

DN cùng nhóm của cả nước. Bên cạnh đó, cả tỉnh không có DN sản xuất sơn gỗ.  

Bảng 3.18. Kim ngạch nhập khẩu phụ liệu của ngành CBGXK tỉnh Bình Định 

giai đoạn 2015-2017 

ĐVT: 1.000 USD 

Các tiêu chí 

2015 2016 2017 

Giá trị  % Giá trị  % Giá trị  % 

Kim ngạch XK gỗ nội ngoại thất 226.335,00 100 224.245,00 100 268.408,00 100,00 

Kim ngạch nhập khẩu phụ liệu 34.380,25 15,19 33.842,79 15,09 33.064,86 12,32 

- Nhập khẩu keo dán gỗ 11.712,84 5,18 11.463,40 5,11 11.714,24 4,36 

- Nhập khẩu ốc, vít, bản lề 8.317,81 3,67 7.960,70 3,55 8.082,55 3,01 

- Nhập khẩu sơn gỗ 10.524,58 4,65 9.871,26 4,4 9.985,65 3,72 

- Phụ liệu khác 3.395,03 1,5 2.547,42 1,14 3.282,42 1,22 

Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu Sở công thương 

Trong sản xuất chế biến gỗ thì phụ liệu, phụ kiện thường dùng nhiều cho các 

sản phẩm hàng mộc hay nói cách khác là cho các sản phẩm đồ gỗ nội - ngoại thất. Vì 

vậy, để đánh giá tác động của phụ liệu, phụ kiện đến sản phẩm gỗ thì sản phẩm được 

dùng để so sánh là nhóm đồ gỗ nội ngoại thất. Đối với ngành CBGXK thì phụ liệu 

NK cho ngành chiếm tỷ trọng trên 15% giá trị kim ngạch XK đồ gỗ nội ngoại thất, 

trong đó NK nhiều nhất là sơn gỗ và keo dán gỗ.  

Theo bảng 3.19 thì thị trường NK phụ liệu, phụ kiện lớn nhất của ngành là 

Trung Quốc, năm 2015 kim ngạch NK phụ kiện, phụ liệu từ nước này chiếm 76%; và 

đến năm 2017 là 78,95% tổng kim ngạch NK phụ liệu của ngành, vì phụ liệu từ thị 

trường Trung Quốc đa dạng, giá rẻ, đáp ứng được yêu cầu sản xuất nên ngành 
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CBGXK tỉnh Bình Định ngày càng phụ thuộc vào thị trường này. Đài Loan là thị 

trường NK phụ liệu lớn thứ hai của ngành, năm 2015 tỷ lệ NK phụ liệu từ nước này 

là 16,32%; đến năm 2016 giảm đi xuống còn 13,57% và năm 2017 là 14,42% tổng 

kim ngạch NK phụ liệu. Các thị trường Malaysia, Indonesia cũng là những thị trường 

NK phụ liệu quan trọng của ngành CBGXK tỉnh Bình Định.  

Bảng 3.19. Thị trường phụ kiện của ngành CBGXK tỉnh Bình Định, giai đoạn 

2015-2017 

ĐVT: 1.000 USD 

Thị trường 
2015 2016 2017 

Giá trị  % Giá trị  % Giá trị  % 

Trung Quốc 25.802,19 76,00 25.728,97 80,80 26.103,35 78,95 

Đài loan 5.540,68 16,32 4.321,07 13,57 4.768,48 14,42 

Malaysia 1.320,66 3,89 1.155,89 3,63 1.235,54 3,74 

Indonesia 546,60 1,61 519,04 1,63 562,87 1,70 

Nước khác 740,12 2,18 117,82 0,37 394,62 1,19 

Tổng 33.950,25 100 31.842,79 100 33.064,86 100 

Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu Sở công thương 

3.2.3.3  So sánh chuỗi đầu vào của ngành CBGXK tỉnh Bình Định với Việt Nam 

Tất cả các đánh giá trên chỉ dừng lại ở việc phần tích các điều kiện hình thành 

các yếu tố sản xuất của ngành CBGXK tỉnh Bình Định. Vì vậy, chúng ta cần nhiều 

thôn tin hơn để thấy rõ sự bất lợi hay thuận lợi của ngành CBGXK tỉnh Bình Định so 

với các đối thủ cạnh tranh, nhưng do khả năng điều tra thực tế từng địa phương cũng 

như các quốc gia khác của tác giả hạn chế và khó thực hiện được. Vì thế, tác giả lựa 

chọn ngành CBGXK Việt Nam làm đối chứng so sánh với ngành CBGXK tỉnh Bình 

Định. Đây cũng được xem là một căn cứ quan trọng để đánh giá lợi thế so sánh của 

ngành CBGXK Bình Định so với cả nước. Kết quả so sánh chuỗi đầu vào của hai đối 

tượng so sánh được trình bày ở bảng 3.20. 

Theo kết quả tính toán từ số liệu Sở Công thương tỉnh Bình Định cung cấp, NK 

phụ liệu của ngành CBGXK tỉnh Bình Định năm 2015 là 15%, năm 2017 là 12,32% 

giá trị kim ngạch XK, ít hơn nhiều so với 27% của ngành CBGXK cả nước. Bởi vì, 

các DN CBGXK tỉnh Bình Định cố gắng lựa chọn các đơn vị cung cấp phụ liệu trong 

nước thay vì NK. Tuy nhiên, giá trị NK phụ liệu vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ 

cấu nguyên liệu phụ. 
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Bảng 3.20. So sánh chuỗi đầu vào của ngành CBGXK Bình Định và Việt Nam 

năm 2017 

Tiêu chí Việt Nam Bình Định 

Nguyên liệu đầu vào so với xuất khẩu(%)  

- Trong nước 71,6 Năm 2017 là 80,23 (*) 

- Nhập khẩu 28,4 Năm 2017 là 19,77 (*) 

Nguyên liệu phụ (so với giá trị xuất khẩu, %) 

- Nhập khẩu phụ liệu 27(1) Năm 2017 là 12,32 (**) 

- Công nghiệp phụ trợ Có nhưng còn yếu Có nhưng rất yếu 

Ghi chú: (*) là trích từ bảng 3.16 và (**) trích từ bảng 3.19            Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Mặc dù, ngành CBGXK tỉnh Bình Định có nhiều điểm bất lợi như phân tích ở 

trên, nhưng cũng có thể thấy rằng so với toàn ngành thì ngành CBGXK tỉnh Bình 

Định cũng có điểm nổi bật. Đó là ngành CBGXK tỉnh Bình Định ít phụ thuộc vào 

nguồn nguyên liệu nước ngoài hơn, nếu toàn ngành phải NK đến 30% giá trị nguyên 

liệu đầu vào so với kim ngạch XK thì tỉnh Bình Định chỉ NK năm 2017 ở mức 

19,77% giá trị nguyên liệu đầu vào. Bởi vì, các DN CGBXK tỉnh Bình Định đã nhanh 

nhạy trọng việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu hợp chuẩn trong nước, cộng với sử dụng 

nguồn nguyên liệu thay thế trong chế tạo sản phẩm. Ví dụ, đối với các sản phẩm nội 

thất và ngoại thất thì bên cạnh nguyên liệu gỗ thì các DN CBGXK tỉnh Bình Định 

biết cách kết hợp với các nguyên liệu khác như nhôm, kính, inox, sắt, thép, nhựa, 

vải.... để giảm tỷ lệ gỗ trên một đơn vị sản phẩm [59]. Bên cạnh đó, yêu cầu của châu 

Âu và Mỹ, phải sử dụng 70% nguyên liệu có chứng chỉ FSC, 30% còn lại là gỗ có 

nguồn gốc [27]. Vì vậy, các DN CBGXK tỉnh Bình Định đã tận dụng được 30% 

nguyên liệu gỗ trong nước vào sản phẩm để giảm gánh nặng về sản phẩm gỗ đạt 

chứng chỉ FSC. Mà loại sản phẩm gỗ đạt chứng chỉ FSC phần lớn phải NK. 

Tóm lại, việc sử dụng phương pháp phân tích chuỗi giá trị để đánh NLCT 

SPGXK là một điểm mới trong cách đánh giá NLCT SPGXK mà trước đây chưa có 

nghiên cứu nào vận dụng. Ngoài các chỉ tiêu đánh giá NLCT ra thì việc sử dụng 

phương pháp phân tích chuỗi giá trị sẽ giúp chúng ta có cái nhìn bao quát hơn về quá 

trình tạo ra sản phẩm hay nói cách khác sẽ giúp chúng ta nhận diện các công đoạn 

                                              
(1) Theo TS. Nguyễn Mạnh Dũng [7],.... các chuyên gia trong lĩnh vực chế biến gỗ cho rằng các loại vật 

liệu ngoài gỗ, nhất là keo gắn gỗ có thể đóng góp đến 30%-35% giá trị sản phẩm của ngành chế biến gỗ nhân tạo. 

Còn trong chế biến đồ mộc, các loại phụ kiện (hardware) như keo gắn gỗ, bản lề, ốc vít, đinh ke, … có thể chiếm 

đến 30%-40% giá trị của sản phẩm..... Kết quả điều tra của dự án “Điều tra thực trạng các DNCBG Việt Nam 

xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) và Hoa Kỳ” do Trung tâm Tư vấn môi trường tài nguyên và 

giảm nghèo nông thôn (Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam) cho thấy cho “đến nay nước ta chưa có công nghiệp 

phụ trợ cho ngành chế biến gỗ xuất khẩu. Các phụ kiện như; Dao cắt, sơn, keo, ngũ kim, ốc vít, đinh ke,… có 

tới 90% là đồ nhập khẩu. Phụ kiện trong nước chỉ chiếm 10%”. Từ đó, tác giả tính toán được giá trị nhập khẩu 

phụ liệu của ngành CBGXK Việt Nam bằng 90%x30% =27%. 
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trong chuỗi giá trị và xác định các đối tượng tham gia các công đoạn đó. Qua đó, sẽ 

xác định giá trị gia tăng của sản phẩm ở mỗi công đoạn đóng góp vào giá trị của sản 

phẩm cuối cùng. Từ đó, chúng ta sẽ nhìn thấy được các giá trị được tạo thêm ở mỗi 

bước của cả chuỗi giá trị. Do đó, thông qua việc phân tích chuỗi giá trị, chúng ta sẽ 

đánh giá được lợi thế cạnh tranh của sản phẩm một cách chi tiết, cụ thể, rõ ràng. 

Đồng thời, qua đó, chúng ta sẽ xác định được điểm mạnh, điểm yếu mà sản phẩm nói 

riêng và doanh nghiệp cũng như ngành nói chung đang đối mặt. Vì vậy, qua phân tích 

chuỗi giá trị SPGXK tỉnh Bình Định đã thể hiện được rằng các DN CBGXK tỉnh 

Bình Định chỉ tham gia ở công đoạn sản xuất trong quá trình tạo ra sản phẩm cuối 

cùng. Vì thế, giá trị đóng góp mà các DN CBGXK tỉnh Bình Định tạo ra chỉ duy nhất 

ở khâu sản xuất, còn giá trị đóng góp ở đầu vào và đầu ra (tiêu thụ) là do các chủ thể 

bên ngoài DN tạo ra. Vì chỉ tham gia ở một công đoạn trong chuỗi giá trị SPGXK nên 

đây được xem là điểm yếu của các DN CBGXK tỉnh Bình Định trong việc tạo ra 

SPGXK và cũng chỉ qua phương pháp này chúng ta mới nhìn thấy được yếu thế này 

của SPGXK tỉnh Bình Định mà các chỉ tiêu định tính và định lượng ở trên không thể 

chỉ ra được. Tuy nhiên, qua so sánh với chuỗi giá trị chung của ngành CBGXK Việt 

Nam thì SPGXK tỉnh Bình Định vẫn có lợi thế hơn về nguyên liệu đầu vào.  

Tóm lại, qua phương pháp phân tích này cho thấy điểm yếu mà SPGXK nói 

riêng và ngành CBGXK tỉnh Bình Định nói chung đó là sự phụ thuộc rất lớn vào 

nguyên liệu và phụ liệu đầu vào từ nguồn nhập khẩu. Do đó, để nâng cao NLCT cho 

SPGXK tỉnh Bình Định trong thời gian tới thì cần có các giải pháp để về phát triển 

ngành công nghiệp phụ trợ cũng như các giải pháp tích cực nhằm tạo được sự chủ 

động nguyên liệu đầu vào cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định. 

3.3. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN VIỆC NÂNG CAO 

NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM GỖ XUẤT KHẨU Ở BÌNH ĐỊNH  

3.3.1. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố nội lực của doanh nghiệp đến việc nâng 

cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm gỗ xuất khẩu Bình Định  

Để đánh giá một cách đầy đủ về NLCT SPGXK tỉnh Bình Định luận án tiến 

hành đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố nội lực bên trong DN ảnh hưởng đến 

việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. Với thang điểm sử dụng là thang điểm 

Likert 5 bậc. Và cách xây dựng căn cứ đánh giá tương tự như mục 3.2.2.1. Tiếp theo 

chúng ta tiến hành phân tích từng yếu tố, cụ thể như sau: 

3.3.1.1. Ảnh hưởng của yếu tố năng lực tài chính 

Năng lực tài chính thể hiện một khả năng về sức mua nhất định. Một DN có 

nguồn lực tài chính lớn nghĩa là năng lực tài chính cao và sức mua đối với các yếu tố 

đầu vào chất lượng hơn, giả rẻ hơn (do mua với số lượng lớn),.... cho hoạt động sản 
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xuất là rất lớn. Do đó, năng lực tài chính của DN thể hiện sức mạnh của DN trong 

cạnh tranh, từ đó góp phần thể hiện sức cạnh tranh cho sản phẩm.  

Bảng 3.21. Thống kê mức độ ảnh hưởng của yếu tố năng lực tài chính đến việc 

nâng cao NLCT sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định 

Tiêu chí 

Số 

quan 

sát 

Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

Trung bình Độ 

lệch 

chuẩn 
Điểm 

Sai số 

chuẩn 

Quy mô vốn 85 2 5 4,52 0,072 0,666 

Khả năng huy động vốn 85 2 5 4,24 0,072 0,666 

Nguồn vốn tự có 85 2 5 4,25 0,073 0,671 

Khả năng sinh lời của vốn kinh doanh 85 2 5 4,36 0,078 0,721 

Nguồn: Tổng hợp tính toán của tác giả 

Kết quả thống kê số liệu thu thập được từ các tiêu chí của yếu tố năng lực tài chính 

cho thấy, độ lệch chuẩn giữa các tiêu chí không quá lớn, sai số chuẩn trung bình nhỏ 

hơn 10% nên độ tin cậy của dữ liệu chấp nhận được. Do đó, kết quả hoàn toàn đủ cơ sở 

để phân tích. Nhìn vào kết quả bảng 3.21 ta thấy, điểm trung bình (với thang đo 5) của 

các tiêu chí về năng lực tài chính đều đạt giá trị từ 4,24 điểm trở lên và đạt ở mức độ cao 

nhất (đạt mức 5 trong 5 mức đo lường). Trong đó, tiêu chí đạt giá trị điểm trung bình 

thấp nhất là khả năng huy động vốn, với 4,24 điểm và cao nhất là tiêu quy mô vốn, có 

4,52 điểm. Điều đó có nghĩa là các tiêu chí của yếu tố năng lực tài chính trong các 

DNCBG có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc nâng cao NLCT SPGXK Bình Định trên thị 

trường quốc tế. Thật vậy, năng lực tài chính mạnh là “cội nguồn” của sức mạnh DN. Vì 

sao nói vậy? bởi có năng lực tài chính mạnh DN có thể việc giải quyết mọi vấn đề yếu 

thế khác. Bởi có tài chính mạnh DN sẽ có nguồn nguyên liệu đầu vào tốt, có thiết bị 

công nghệ hiện đại, có được đội ngũ nhân lực chất lượng cao,… và vô vàng những yếu 

tố sản xuất tốt khác có thể giúp DN tăng NLCT, từ đó làm cho NLCT của sản phẩm 

tăng lên. Như đã trình bày ở phần trên, các DNCBG XK tỉnh Bình Định nếu phân theo 

tiêu chí vốn thì có đến 35% DN nhỏ; 49,17% DN vừa và 11,67% DN siêu nhỏ. Do vậy, 

việc yếu về vốn là nguyên nhân căn bản ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT SPGXK 

tỉnh Bình Định trên thị trường quốc tế. Hay nói cách khác, yếu tố năng lực tài chính có 

ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao NLCT của SPGXK tỉnh Bình Định. 

3.3.1.2 Ảnh hưởng của yếu tố chất lượng nguồn lao động  

Lao động là yếu tố đầu vào của mọi hoạt động sản xuất, chất lượng lao động góp 

phần làm cho năng suất lao động tăng lên. Từ đó, giá thành sản phẩm rẻ hơn sản phẩm 

cùng loại so với đối thủ, vì thế sản phẩm sẽ có lợi thế cạnh tranh về giá hơn so với sản 

phẩm cùng loại. Điều đó dẫn đến sức cạnh tranh của sản phẩm sẽ cao hơn sản phẩm 
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cùng loại và ngược lại. Do vậy, để đánh mức độ ảnh hưởng của chất lượng nguồn lao 

động đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định chúng ta xem bảng số liệu 3.22. 

Bảng 3.22. Thống kê mức độ ảnh hưởng của chất lượng nguồn lao động đến việc 

nâng cao NLCT sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định 

Tiêu chí 

Số 

quan 

sát 

Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

Trung bình Độ 

lệch 

chuẩn 
Điểm 

Sai số 

chuẩn 

Trình độ chuyên môn của lao động 85 3 5 4,09 0,086 0,796 

Ý thức tổ chức của lao động 85 3 5 4,01 0,070 0,645 

Sức khỏe thể lực của lao động 85 3 5 4,01 0,068 0,627 

Kinh nghiệm của lao động 85 3 5 3,85 0,088 0,809 

 Nguồn: Tính toán của tác giả 

Kết quả thống kê số liệu thu thập được từ các tiêu chí của yếu tố chất lượng 

nguồn lao động cho thấy, độ lệch chuẩn giữa các tiêu chí không quá lớn, sai số chuẩn 

trung bình nhỏ hơn 10% nên độ tin cậy của dữ liệu chấp nhận được. Do đó, kết quả 

hoàn toàn đủ cơ sở để phân tích. Nhìn vào kết quả bảng 3.22 ta thấy, điểm trung bình 

(với thang đo 5 bậc) của các tiêu chí về chất lượng nguồn lao động nằm trong khung 

điểm thứ 4 (3,41 - 4,2 điểm). Trong đó, tiêu chí đạt giá trị trung bình thấp nhất là kinh 

nghiệm của lao động, với 3,85 điểm. Tiêu chí có điểm trung bình cao nhất là trình độ 

chuyên môn của lao động, với mức điểm là 4,09 điểm. Điều đó có nghĩa là các tiêu chí 

của yếu tố chất lượng lao động trong các DNCBG XK tỉnh Bình Định có ảnh hưởng ở 

mức khá đến NLCT SPGXK tỉnh Bình Định trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, trong các 

tiêu chí về chất lượng lao động thì tiêu chí kinh nghiệm của lao động được đánh giá có 

mức ảnh hưởng thấp đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định, bởi vì lao động 

của ngành CBGXK tỉnh Bình Định sử dụng đến 95% lao động địa phương, ít lao động 

nhập cư nên tình trạng nhảy việc cũng không diễn ra thường xuyên. Chính sự ổn định về 

ngành nghề nên người lao động tích lũy được kinh nghiệm cho mình ngày càng nhiều. 

Thêm vào đó, ngành CBGXK tỉnh Bình Định đã tồn tại khá lâu và thực sự phát triển 

mạnh mẽ hàng thập kỷ qua nên cũng góp phần làm cho người lao động tại đây tích lũy 

nhiều kinh nghiệm cho mình. Ngược lại, tiêu chí được đánh giá có ảnh hưởng lớn nhất 

của nhóm yếu tố này là tiêu chí trình độ chuyên môn của lao động. Hay nói cách khác, 

mặc dù ngành CBGXK tỉnh Bình Định đã tồn tại khá lâu nhưng từ trước đến nay trên 

địa bàn tỉnh Bình Định chưa có một cơ sở đào tạo nào về ngành chế biến gỗ. Phần lớn 

người lao động được đào tạo ngay tại DN chứ không qua trường lớp nào. Vì chưa được 

đào tạo nền tảng kiến thức chuyên sâu, nên người lao động làm việc theo kiểu được chỉ 

gì làm nấy nên tính sáng tạo trong công việc không có. Thật vậy, một người có kiến 

thức nền tảng, hiểu được bản chất công việc khi vận dụng vào môi trường thực tế họ có 
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thể sáng tạo ra phương thức mới giúp họ làm nhanh hơn, hoặc ít tốn công sức hơn, hoặc 

tiết kiệm nguyên liệu hơn,..... nhưng không làm mất đi bản chất vốn có của công việc 

đó. Hoặc người có trình độ chuyên môn, có kiến thức chuyên ngành vững thì khả năng 

tiếp cận và vận dụng những tiến bộ khoa học công nghệ mới cũng dễ dàng hơn. Do vậy, 

lao động có trình độ chuyên môn kết hợp với các yếu tố đầu vào khác sẽ làm cho NSLĐ 

cao hơn. Tuy nhiên, với thực trạng trình độ lao động của ngành CBGXK tỉnh Bình Định 

như trên đã ảnh hưởng khá lớn đến chất lượng và hiệu quả trong việc sản xuất SPGXK 

của tỉnh Bình Định. Chính vì vậy, hiện nay trình độ chuyên môn của lao động có ảnh 

hưởng khá lớn đến việc nâng cao NLCT của SPGXK tỉnh Bình Định. 

3.3.1.3. Ảnh hưởng của yếu tố nguồn nguyên liệu đầu vào  

Nguyên liệu là yếu tố đầu vào của mọi quá trình sản xuất, đồng thời nó là yếu tố 

góp phần làm nên chất lượng sản phẩm. Hay nói cách khác chất lượng sản phẩm có 

sự đóng góp to lớn của nguyên liệu đầu vào bên cạnh các yếu tố khác. Nếu cùng giá 

bán, chất lượng mặt hàng cũng là yếu tố để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá 

trên thị trường. Do đó, việc đánh giá sức cạnh tranh sản phẩm cũng cần xem xét đến 

yếu tố nguyên liệu đầu vào. Để đánh giá mức độ tác động của nguyên liệu đầu vào đến 

việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định, ta xem xét bảng 3.23. 

Bảng 3.23. Thống kê mức độ ảnh hưởng của yếu tố nguồn nguyên liệu đến việc 

nâng cao NLCT sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định 

Tiêu chí 

Số 

quan 

sát 

Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

Trung bình 
Độ lệch 

chuẩn Điểm 
Sai số 

chuẩn 

Tính tự chủ về nguồn nguyên liệu 85 3 5 3,89 0,084 0,772 

Chất lượng nguồn nguyên liệu 85 3 5 3,80 0,071 0,651 

Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn về 

nguyên liệu (FSC) 
85 3 5 3,99 0,057 0,523 

Quy mô thị trường nguyên liệu 85 3 5 3,75 0,071 0,653 

                                                   Nguồn: Tính toán của tác giả 

Thống kê số liệu thu thập được về các tiêu chí nguồn nguyên liệu (NNL) cho 

thấy, độ lệch chuẩn của các tiêu chí không quá lớn, sai số chuẩn trung bình nhỏ hơn 

10% nên độ tin cậy của dữ liệu chấp nhận được. Do đó, kết quả hoàn toàn đủ cơ sở để 

phân tích. Nhìn vào kết quả bảng 3.23 ta thấy, điểm trung bình (với thang đo 5) của 

các tiêu chí về NNL nằm trong khung điểm thứ 4 (3,41 - 4,2 điểm). Trong đó, tiêu chí 

đạt giá trị trung bình thấp nhất là quy mô thị trường nguyên liệu, với 3,75 điểm và cao 

nhất là tiêu chí mức độ đáp ứng tiêu chuẩn về nguyên liệu (FSC), với 3,99 điểm. Điều 

đó có nghĩa là các tiêu chí của yếu tố NNL trong các DNCBG XK tỉnh Bình Định có 
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ảnh hưởng ở mức khá đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định trên thị 

trường quốc tế. Đặc biệt trong các tiêu chí này thì tiêu chí quy mô thị trường NNL có 

mức điểm thấp nhất, với 3,75 điểm. Hay nói cách khác, trong nhóm yếu tố NNL thì 

quy mô thị trường NNL ít ảnh hưởng nhất trong các tiêu chí còn lại. Bởi vì, ngành 

CBGXK tỉnh Bình Định với gần hai thập niên hình thành và phát triển, các DN 

CBGXK tỉnh Bình Định cũng đã có được số lượng thị trường cung ứng nguyên liệu ổn 

định, hơn nữa với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ thời gian qua của Việt 

Nam đã làm cho thị trường cung ứng nguyên liệu cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định 

cũng ngày càng tăng lên đánh kể. Hơn nữa, những năm gần đây ngành CBGXK tỉnh 

Bình Định đã chú trọng phát triển NNL tự chủ bằng cách tự trồng rừng hoặc liên kết 

với người dân trên địa bàn và các tỉnh lân cận để trồng rừng. Hơn nữa, Bình Định 

cũng có diện tích rừng nguyên liệu đa dạng, đáp ứng một phần gỗ cho sản xuất và XK. 

Với mô hình chợ nguyên liệu đã hình thành từ hàng chục năm nay nên vấn đề chủ 

động nguyên liệu cũng như chất lượng nguyên liệu gỗ đã đáp ứng các yêu cầu tiêu 

chuẩn nghiêm ngặt về môi trường của châu Âu và Hoa Kỳ. Do vậy, NNL cho sản xuất 

SPGXK tỉnh Bình Định về cơ bản cũng được đảm bảo. Do đó, so với các tiêu chí thiếu 

hụt khác thì NNL không phải là yếu tố cấp thiết. Ngoài ra, tiêu chí mức độ đáp ứng 

tiêu chuẩn về nguyên liệu (FSC) lại có điểm trung bình lớn nhất trong nhóm yếu tố 

NNL. Thật vậy, mặt dù đã có nhiều chính sách khuyến khích và đầu tư rừng trồng 

nguyên liệu cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định cách đây hơn 10 năm nhưng để rừng 

nguyên liệu được cấp phép (chứng chỉ FSC) cần tốn nhiều kinh phí nên ít được người 

dân lựa chọn mô hình này. Do vậy, diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC chỉ chiếm 

tỷ lệ nhỏ trong tổng diện tích rừng được trồng. Cho nên, phần lớn NNL có chứng chỉ 

FSC là nguyên liệu NK kéo chi phí cho nguyên liệu tăng cao. Vì vậy, tiêu chí mức độ 

đáp ứng tiêu chuẩn về nguyên liệu (FSC) được đánh giá là có ảnh hưởng lớn nhất 

trong nhóm yếu tố NNL. 

3.3.1.4. Ảnh hưởng của yếu tố năng lực tạo lập mối quan hệ  

Mối quan hệ sẽ tạo nên sự liên kết chặt chẽ trong các hoạt động của DN. Nếu 

DN có năng lực tạo lập mối quan hệ tốt sẽ tạo nên sức mạnh to lớn cho mọi hoạt động 

có tính cạnh tranh, trong đó có hoạt động kinh doanh XK. Ở Việt Nam, sức cạnh 

tranh của các SPGXK trên thị trường quốc tế thường yếu thế so với các sản phẩm đến 

từ các quốc gia khác, trong đó có SPGXK tỉnh Bình Định. Để đánh giá nhận định trên 

ta xem xét tác động của năng lực tạo lập mối quan hệ ảnh hưởng đến việc nâng cao 

NLCT SPGXK của Bình Định qua bảng số 3.24. 

Kết quả thống kê số liệu thu thập được về các tiêu chí trong yếu tố năng lực tạo 

lập mối quan hệ cho thấy, độ lệch chuẩn của các tiêu chí không quá lớn, sai số chuẩn 

trung bình nhỏ hơn 10% nên độ tin cậy của dữ liệu chấp nhận được. Do đó, kết quả 
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hoàn toàn đủ cơ sở để phân tích. Nhìn vào kết quả bảng 3.24 ta thấy, điểm trung bình 

(với thang đo 5) của các tiêu chí thuộc yếu tố năng lực tạo lập mối quan hệ nằm trong 

khung điểm thứ 4 (3,41 - 4,2 điểm). Trong đó, tiêu chí có mức ảnh hưởng lớn nhất là 

năng lực kết nối giữa các DN trong ngành, với 4,13 điểm và thấp nhất là tiêu chí Khả 

năng tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ với khách hàng mới, với 4,00 điểm. Điều 

đó có nghĩa là các tiêu chí của yếu tố năng lực kết nối giữa các DN trong các 

DNCBG XK tỉnh Bình Định có ảnh hưởng ở mức khá đến việc nâng cao NLCT 

SPGXK tỉnh Bình Định trên thị trường quốc tế. Thật vậy, như nhiều nhận định của 

các nghiên cứu trước đây cũng như của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Hiệp hội gỗ và 

lâm sản tỉnh Bình Định đó là các DN CBGXK tỉnh Bình Định thiếu sự kết nối, hoạt 

động riêng lẻ, độc lập, mạnh ai nấy làm thậm chí dành giật khách hàng của nhau tạo 

nên sự cạnh tranh thiếu lành mạnh. Chính sự chia rẽ nội bộ của ngành CBGXK tỉnh 

Bình Định đã làm giảm đi sức mạnh cạnh tranh của SPGXK tỉnh Bình Định trên thị 

trường quốc tế. Trong khi đó, ngành CBGXK của Malaysia không có thế mạnh về 

nguyên liệu nhưng họ có sự vượt trội về mối liên kết giữa các DN; đặc biệt khả năng 

liên kết hợp tác quốc tế của các DN ngành CBGXK của Malaysia được đánh giá rất 

cao. Do đó, đã tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho SPGXK của Malaysia trên thị trường 

quốc tế được đánh giá có NLCT rất cao. 

Bảng 3.24. Thống kê mức độ ảnh hưởng của yếu tố năng lực tạo lập mối quan hệ 

của các doanh nghiệp đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định 

Tiêu chí 

Số 

quan 

sát 

Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

Trung bình Độ 

lệch 

chuẩn 
Điểm 

Sai số 

chuẩn 

Khả năng liên kết, hợp tác với 

khách hàng, đối tác 
85 3 5 4,12 0,086 0,793 

Khả năng tìm kiếm và xây dựng 

các mối quan hệ với KH mới  
85 3 5 4,00 0,085 0,787 

Năng lực kết nối giữa các doanh 

nghiệp trong ngành 
85 3 5 4,13 0,085 0,784 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Do vậy, có thể thấy chính sự thiếu liên kết giữa các DN trong ngành CBGXK tỉnh 

Bình Định đã làm giảm đi sức cạnh tranh của SPGXK tỉnh Bình Định trên thị trường 

quốc tế. Các DN thiếu sự liên kết đồng nghĩa với hoạt động rời rạc, riêng lẻ, thậm chí là 

cạnh tranh lẫn nhau. Điều này làm cho bản thân mỗi DN, mỗi sản phẩm sẽ phải đối đầu 

thêm nhiều đối thủ cạnh tranh khác nhau. Với thực trạng như vậy, đồng nghĩa với việc 

SPGXK tỉnh Bình Định không những cạnh tranh với các sản phẩm của các quốc gia 

khác, các SPGXK của các địa phương khác của Việt Nam trên thị trường thế giới mà 
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còn phải cạnh tranh nội bộ lẫn nhau (các SPGXK ở các DN CBGXK của tỉnh Bình 

Định cạnh tranh lẫn nhau). Điều đó đã tạo ra bất lợi cho SPGXK tỉnh Bình Định trong 

cạnh tranh ở thị trường quốc tế. 

3.3.1.5. Ảnh hưởng của yếu tố năng lực Marketing  

Đối với các SPXK thì thị trường quốc tế vừa là đối tượng phục vụ, vừa là môi 

trường hoạt động của mình. Do đó, giữa thị trường quốc tế và SPGXK mà đại diện là 

DN XK phải có mối quan hệ tác động qua lại và ảnh hưởng trực tiếp lẫn nhau thông 

qua hoạt động marketing. Do đó, hoạt động marketing sẽ giúp DN hiểu được nhu cầu 

của thị trường, từ đó làm cho hoạt động của DN xuất khẩu có hiệu quả cao, đồng thời 

mức độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sản phẩm cũng tốt hơn. Điều đó góp 

phần tích cực trong việc nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Vì 

vậy, có thể nói, hoạt động marketing là trung gian, là cầu nối của sản phẩm, trợ giúp 

tích cực cho sản phẩm tăng sức cạnh tranh trên thị trường thông qua việc nắm bắt nhu 

cầu khách hàng và thực hiện tốt hơn các chính sách phục vụ khách hàng. Nó giúp 

khách hàng tiếp cận sản phẩm của DN, tác động tới khả năng tiêu thụ sản phẩm nhằm 

thỏa mãn nhu cầu khách hàng, từ đó góp phần làm tăng doanh thu, tăng thị phần và 

tăng vị thế của DN trên thị trường. Do đó, việc nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của 

yếu tố hoạt động marketing đến NLCT SPGXK tỉnh Bình Định là cần thiết nhằm góp 

phần vào việc hoàng thiện các hoạt động marketing để nâng cao NLCT cho SPGXK 

tỉnh Bình Định trong tương lai.  

Bảng 3.25. Thống kê mức độ ảnh hưởng của yếu tố hoạt động marketing đến 

việc nâng cao NLCT sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định 

Tiêu chí 

Số 

quan 

sát 

Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

Trung bình Độ 

lệch 

chuẩn 
Điểm 

Sai số 

chuẩn 

Khả năng đáp ứng nhu cầu, thị hiếu 

khách hàng  
85 3 5 4,04 0,064 0,586 

Chất lượng mối quan hệ với khách 

hàng, với đối tác  
85 3 5 3,86 0,079 0,726 

Khả năng thích ứng với biến động 

của môi trường  
85 3 5 4,04 0,066 0,606 

Phản ứng tốt với đối thủ cạnh tranh  85 3 5 4,16 0,083 0,769 

 Nguồn: Tính toán của tác giả 

Kết quả thống kê số liệu thu thập được cho thấy, độ lệch chuẩn của các tiêu chí 

hoạt động marketing không quá lớn, sai số chuẩn trung bình nhỏ hơn 10% nên độ tin 

cậy của dữ liệu chấp nhận được. Do đó, kết quả hoàn toàn đủ cơ sở để phân tích. Nhìn 
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vào kết quả bảng 3.25 ta thấy, điểm trung bình (với thang đo 5) của các tiêu chí về 

hoạt động marketing nằm trong khung điểm thứ 4 (3,41 - 4,2 điểm). Trong đó, tiêu chí 

có mức ảnh hưởng lớn nhất là phản ứng với đối thủ cạnh tranh, với 4,16 điểm. Tiêu 

chí có điểm trung bình thấp nhất là tiêu chí chất lượng mối quan hệ với khách hàng và 

đối tác, với 3,86 điểm. Điều đó có nghĩa là yếu tố hoạt động marketing trong các 

DNCBG XK tỉnh Bình Định có ảnh hưởng ở mức khá đến việc nâng cao NLCT 

SPGXK tỉnh Bình Định trên thị trường quốc tế. Với mức độ ảnh hưởng được xếp loại 

khá, điều đó cho thấy vai trò quan trọng của hoạt động marketing đối với việc nâng 

cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. Thật vậy, trên thực tế, các DN CBGXK tỉnh Bình 

Định hoàn toàn yếu thế về hoạt động marketing ở thị trường quốc tế, bởi hầu hết các 

SPGXK tỉnh Bình Định trên thị trường quốc tế đều thông qua trung gian phân phối 

nước ngoài, thậm chí phần lớn các SPGXK tỉnh Bình Định không mang thương hiệu 

riêng mà được tiêu thụ dưới tên một thương hiệu khác ở nước ngoài (nghĩa là các DN 

CBGXK tỉnh Bình Định gia công sản phẩm cho các DN nước ngoài). Điều này đã ảnh 

hưởng lớn đến sức cạnh tranh SPG Bình Định trên thị trường quốc tế. Bởi có nhiều 

SPG được sản xuất tại Bình Định tiêu thụ ở các thị trường lớn nước ngoài (EU, Mỹ, 

Nhật…) nhưng số lượng SPG mang thương hiệu riêng rất ít. Do đó, đã làm cho người 

tiêu dùng ở các nước này nhầm lẫn và mặc định rằng những sản phẩm này là sản phẩm 

riêng lẻ, không nổi tiếng, chất lượng không cao, từ đó tác động đến việc quyết định 

mua sản phẩm ở các thương hiệu phổ biến hơn thay vì chọn mua SPG của Bình Định.  

3.3.1.6. Ảnh hưởng của yếu tố năng lực quản lý điều hành  

Quản lý điều hành là thực hiện những công việc như định hướng, điều tiết phối 

hợp các hoạt động của cá nhân, các nhóm và các nguồn lực khác thường của một tổ 

chức nói chung và tổ chức kinh tế nói riêng. Do đó, năng lực quản lý điều hành của 

DN cũng là tiêu chí cần xem xét trong việc đánh giá sức cạnh tranh của sản phẩm. 

Đặc biệt, trong môi trường toàn cầu hóa như hiện nay, cạnh tranh diễn ra gay gắt, tất 

cả các sản phẩm hàng hóa phải hội nhập với nền kinh tế quốc tế dù muốn hay không, 

điều này đòi hỏi người quản lý điều hành cũng cần phải hội nhập để cập nhật và thích 

ứng với điều kiện kinh doanh mới. Có như vậy mới có thể cạnh tranh để sống sót và 

phát triển. Vì thế để đánh giá tác động của năng lực quản lý điều hành đến việc nâng 

cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định, ta xem xét bảng số liệu 3.26 sau: 

Kết quả thống kê số liệu thu thập được cho thấy, độ lệch chuẩn của các tiêu chí 

năng lực quản lý điều hành không quá lớn, sai số chuẩn trung bình nhỏ hơn 10% nên 

độ tin cậy của dữ liệu chấp nhận được. Do đó, kết quả hoàn toàn đủ cơ sở để phân tích.  

Nhìn vào kết quả bảng 3.26 ta thấy, điểm trung bình (với thang đo 5) của các 

tiêu chí về năng lực quản lý điều hành nằm trong khung điểm thứ 3 (2,61 – 3,4 điểm). 

Trong đó, tiêu chí có mức ảnh hưởng lớn nhất là năng lực quản lý DN và năng lực 
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hoạch định được các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh tốt, với 3,4 điểm. 

Tiêu chí có điểm trung bình thấp nhất là tiêu chí trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, với 

3,36 điểm. Điều đó có nghĩa là các tiêu chí của yếu tố năng lực quản lý điều hành trong 

các DNCBG XK tỉnh Bình Định có ảnh hưởng ở mức trung bình đến việc nâng cao 

NLCT SPGXK tỉnh Bình Định trên thị trường quốc tế.  

Bảng 3.26. Thống kê mức độ ảnh hưởng của yếu tố năng lực quản lý điều 

hành đến việc nâng cao NLCT sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định 

Tiêu chí 

Số 

quan 

sát 

Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

Trung bình Độ 

lệch 

chuẩn 
Điểm 

Sai số 

chuẩn 

Năng lực quản lí DN  85 2 5 3,40 0,067 0,621 

Trình độ của đội ngũ cán bộ quản lí 85 2 5 3,36 0,058 0,531 

Năng lực hoạch định được các chiến 

lược, kế hoạch phát triển kinh doanh tốt 
85 2 5 3,40 0,073 0,676 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

So với nhiều yếu tố được phân tích ở trên, yếu tố năng lực quản lý điều hành 

được cho là ảnh hưởng không nhiều đến việc nâng cao NLCT của SPGXK tỉnh Bình 

Định. Bởi trên thực tế, so với nhiều đối thủ cạnh tranh trong nước (Tp.Hồ Chí Minh, 

Bình Dương, Đồng Nai) cũng như trong khu vực (Malaysia, Trung Quốc, Indonesia) 

thì năng lực quản lý điều hành của các DN CBGXK tỉnh Bình Định yếu thế hơn. 

Nhưng cho đến nay, SPGXK tỉnh Bình Định vẫn duy trì và tiếp tục phát triển ở các thị 

trường nước ngoài, giá trị XK, số lượng thị trường XK tăng qua các năm. Do đó, năng 

lực quản lý điều hành thật sự chưa phải là điểm yếu của các DNCBG XK tỉnh Bình 

Định. Vì vậy, mức độ tác động của năng lực quản lý điều hành đến việc nâng cao 

NLCT SPGXK tỉnh Bình Định được đánh giá ở mức trung bình. 

3.3.1.7. Ảnh hưởng của yếu tố trang thiết bị và công nghệ  

Bảng 3.27. Thống kê mức độ ảnh hưởng của yếu tố trang thiết bị và công nghệ 

đến việc nâng cao NLCT sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định 

Tiêu chí 

Số 

quan 

sát 

Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

Trung bình Độ 

lệch 

chuẩn 
Điểm 

Sai số 

chuẩn 

Mức độ tự động hóa sản xuất 85 3 5 4,26 0,079 0,726 

Năng lực đổi mới công nghệ 85 3 5 4,35 0,072 0,667 

Trang thiết bị máy móc hiện đại 85 3 5 4,36 0,078 0,721 

Khả năng ứng dụng công nghệ mới 85 3 5 4,31 0,075 0,690 

                                       Nguồn: Tính toán của tác giả 
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Bên cạnh yếu tố lao động và nguyên liệu đầu vào thì trình độ thiết bị và công nghệ 

cũng là yếu tố đầu vào quan trọng và quyết định đến chất lượng SPGXK. Trang thiết bị 

và công nghệ càng thiện đại thì hàm lượng công nghệ của các sản phẩm càng cao. Cũng 

từ chất lượng này mà sức cạnh tranh của sản phẩm được định vị. Do đó, có thể nói trình 

độ thiết bị và công nghệ là tiêu chí không thể thiếu trong đánh giá NLCT nói chung và 

SPGXK nói riêng. Để xem xét mức độ tác động của tranh thiết bị và công nghệ đến việc 

nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định, chúng ta xem xét bảng số liệu 3.27. 

Kết quả thống kê số liệu thu thập được cho thấy, độ lệch chuẩn của các tiêu chí 

trang thiết bị và công nghệ không quá lớn, sai số chuẩn trung bình nhỏ hơn 10% nên 

độ tin cậy của dữ liệu chấp nhận được. Do đó, kết quả hoàn toàn đủ cơ sở để phân 

tích. Nhìn vào bảng 3.27 ta thấy, điểm trung bình (với thang đo 5) của các tiêu chí về 

trang thiết bị và công nghệ nằm trong khung điểm thứ 5 (4,21 – 5,0 điểm). Trong đó, 

tiêu chí có mức ảnh hưởng lớn nhất là trang thiết bị máy móc hiện đại, với 4,36 điểm. 

Tiêu chí có điểm trung bình thấp nhất là tiêu chí mức độ tự động hóa sản xuất, với 

4,26 điểm. Do vậy, có thể nói rằng, yếu tố trang thiết bị và công nghệ có ảnh hưởng 

lớn đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định.  

Bảng 3.28: Năng lực thiết bị, công nghệ của các DN CBG XK tỉnh Bình Định 

TT Chỉ tiêu Tiêu chí phân loại Số lượng (máy) Tỷ lệ (%) 

1 Đặt tính kỹ thuật 

Thủ công 2 2,35 

Bán thủ công 79 92,94 

Tự động 4 4,71 

2 Năm sản xuất 

Trước năm 2005 10 11,76 

2006-2010 29 34,12 

2011 -2015 38 44,71 

2016 trở lại đây 8 9,41 

3 Nước sản xuất 

Đài Loan 24 28,24 

Việt Nam 22 25,88 

Trung Quốc 38 44,71 

Nhật Bản 1 1,18 

Nguồn: Số liệu điều tra 

Trên thực tế, so với các đối thủ cạnh tranh trong nước (TP.Hồ Chí Minh, Bình 

Dương) hay các đối thủ nước ngoài (Trung Quốc, Malaysia) thì trang thiết bị và công 

nghệ của các DN CBGXK tỉnh Bình Định được đánh giá yếu thế hơn. Bởi, hầu hết 

các DN CBGXK tỉnh Bình Định đều sơ hữu những máy móc có công nghệ lỗi thời, tự 

động hóa chưa cao. Kết quả điều tra cho thấy, năng lực công nghệ của máy móc thiết 

bị ngành CBGXK tỉnh Bình Định lạc hậu, tự động hóa chưa cao, hoạt động sản xuất 

còn chủ yếu thiêng về lao động chân tay, hoạt động sản xuất kết hợp vừa tự động vừa 
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cơ khí chiếm tới 93%; công nghệ lạc hậu (từ năm 2010 trở về trước) chiếm tới 46%. 

Bên cạnh đó, phần lớn công nghệ có nguồn gốc xuất xứ từ những nước có nền công 

nghiệp chưa phát triển, công nghệ nội địa còn nhiều nên hàm lượng công nghệ trong 

sản phẩm còn thấp. Điều này cho thấy, năng lực công nghệ của các DN còn hạn chế, 

đây là điểm yếu của các DN CBGXK tỉnh Bình Định trong việc nâng cao khả năng 

cạnh tranh của mình. Do đó, ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh 

Bình Định ở thị trường quốc tế. 

Vì vậy, để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới các DN CBGXK tỉnh 

Bình Định cần có kế hoạch đầu tư về thiết bị mới có công nghệ hiện đại hơn. Có như 

vậy mới góp phần vào việc mang lại hiệu quả sản xuất cho DN trong tương lai. Đồng 

thời tăng NLCT cho SPGXK tỉnh Bình Định ở thị trường quốc tế. 

3.3.1.8. Tổng hợp ảnh hưởng của các yếu tố nội lực đến việc nâng cao năng lực cạnh 

tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu Bình Định 

Tổng hợp kết quả thống kê các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT 

SPGXK tỉnh Bình Định, tác giả tiến hành đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu 

tố đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. Cụ thể như sau: 

Bảng 3.29. Tổng hợp kết quả thống kê các yếu tố nội lực ảnh hướng đến việc 

nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định 

TT Các yếu tố 
Điểm trung 

bình 

Xếp thứ tự 

ảnh hưởng 

Mức độ ảnh 

hưởng 

1 Năng lực tài chính 4,24  -> 4,52 1 Cao 

2 Chất lượng nguồn lao động  3,85 -> 4,09 5 Khá 

3 Nguồn nguyên liệu đầu vào  3,75 -> 3,99 6 Khá 

4 Năng lực tạo lập mối quan hệ 4,00 -> 4,13 3 Khá 

5 Hoạt động Marketing  3,86 -> 4,16 4 Khá 

6 Năng lực quản lý điều hành  3,36 -> 3,40 7 Trung bình 

7 Trang thiết bị và công nghệ  4,26 -> 4,36 2 Cao 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Qua bảng tổng hợp 3.29 ta thấy, hầu hết các yếu tố thuộc môi trường nội bộ đều 

có ảnh hưởng khá cao đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, 

yếu tố năng lực tài chính được đánh giá có mức độ ảnh hưởng lớn nhất đến NLCT 

SPGXK tỉnh Bình Định. Thật vậy, hiện nay phần lớn các DN CBGXK tỉnh Bình 

Định có quy mô nhỏ và vừa, chỉ có 4,17% DN có quy mô lớn. Vì vậy, có thể nói năng 

lực tài chính của các DN trong ngành CBGXK tỉnh Bình Định rất hạn chế. Trong 

DN, tài chính được xem là mạch máu nuôi sống mọi hoạt động của DN, tài chính yếu 

sẽ làm cho khả năng cạnh tranh “sinh tồn” của DN cũng gặp khó khăn.  
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Tiếp đến là yếu tố trang thiết bị và công nghệ có mức độ ảnh hưởng lớn thứ hai 

đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. Nguyên nhân sâu xa vẫn xuất phát 

từ yếu tố năng lực tài chính yếu dẫn đến khả năng đầu tư trang thiết bị và công nghệ 

hiện đại của các DN CBGXK tỉnh Bình Định gặp nhiều khó khăn. Khi trang thiết bị 

và công nghệ còn lạc hậu thì khả năng tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, mức độ hao phí 

nguyên nhiên liệu thấp là điều không thể, kéo theo đó là giá thành cao và giá bán khó 

cạnh tranh được với đối thủ.  

Yếu tố ảnh hưởng được xếp ở vị trí thứ ba đó là năng lực tạo lập mối quan hệ. 

Tạo lập mối quan hệ tốt sẽ làm cho DN có sức mạnh tổng hợp và dễ dàng hơn trong 

hoạt động sản xuất; hoạt động huy động vốn; tìm kiếm nguồn nguyên liệu chất lượng, 

giá rẻ; khả năng tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại;.... nhờ sự hỗ trợ từ nhiều phía 

như khách hàng, bạn hàng, các nhà đầu tư và các DN cùng ngành. Nhưng hiện nay, 

các DN CBGXK tỉnh Bình Định lại yếu hẳn nặng lực này, sản xuất manh mún, nhỏ 

lẻ, mạnh ai nấy làm, giành giật và chống đối nhau. Mỗi DN đều hoạt động độc lập và 

thiếu sự hợp tác để hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy, chính việc yếu năng lực tạo lập mối quan 

hệ đã là cho các SPGXK tỉnh Bình Định trên thị trường quốc tế vừa cạnh tranh với 

đối thủ đến từ các nước khác vừa cạnh tranh với chính mình. Do đó đã ít nhiều làm 

giảm đi sức cạnh tranh của các SPGXK tỉnh Bình Định.  

Tiếp đến là yếu tố có mức độ ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh 

Bình Định xếp ở vị trí thứ 4 đó là năng lực hoạt động marketing. Hoạt động 

marketing sẽ giúp DN hiểu rõ hơn về khách hàng, hiểu rõ hơn về môi trường kinh 

doanh, nắm bắt rõ về đối thủ cạnh tranh cũng như có mối quan hệ chặt chẽ với đối 

tác. Tuy nhiên, do đặc điểm của ngành CBGXK tỉnh Bình Định như đã nêu trên là 

quy mô nhỏ, sản xuất manh mún, năng lực tài chính hạn chế,... nên đầu tư cho hoạt 

động marketing còn rất hạn chế. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến khả năng tiếp cận 

khách hàng, tạo ra sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng, thích ứng với những 

thay đổi của môi trường kinh doanh quốc tế, phản ứng với những thay đổi của đối thủ 

cạnh tranh và năng lực cung cấp sản phẩm. Từ đó, dẫn đến sự khó khăn trong việc 

nâng cao sức cạnh tranh của SPGXK tỉnh Bình Định trên thị trường quốc tế. 

Xếp vị trí thứ 5/7 mức độ ảnh hưởng của yếu tố nội lực đến việc nâng cao 

NLCT SPGXK tỉnh Bình Định là yếu tố chất lượng nguồn nhân lực. Nguồn lao động 

là yếu tố đầu vào quan trọng cho hoạt động sản xuất chế biến gỗ nói riêng và mọi 

hoạt động sản xuất khác nói chung. Nguồn lao động chất lượng cùng với các yếu tố 

đầu vào chất lượng khác sẽ tạo ra được sản phẩm chất lượng cao, đồng thời tiết kiệm 

nhiều chi phí đào tạo cũng như có thể tận dụng được sức sáng tạo của nguồn lao động 

chất lượng này. Điều này sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành 

sản phẩm cho DN, từ đó tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường. Tuy 
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nhiên, nguồn lao động tại các DN CBGXK tỉnh Bình Định hầu hết là lao động phổ 

thông, chưa qua trường lớp đào tạo chuyên môn nên ít nhiều có ảnh hưởng đến hiệu 

quả sản xuất SPGXK tại các DN CBG trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mặc dù vậy, 

nguồn lao động tại các DN CBGXK tỉnh Bình Định vẫn có điểm mạnh là có kinh 

nghiệm, có ý thức tổ chức và sức khỏe thể lực đảm bảo. Vì vậy, so với những yếu tố 

khác chất lượng nguồn lao động có ảnh hưởng đến NLCT SPGXK tỉnh Bình Định ở 

mức độ khá. 

Xếp vị trí thứ 6/7 mức độ ảnh hưởng của yếu tố nội lực đến việc nâng cao 

NLCT SPGXK tỉnh Bình Định là yếu tố NNL đầu vào. Hiện nay, mặc dù các DN 

CBGXK tỉnh Bình Định chưa thể tự chủ NNL đầu vào, tuy nhiên, khả năng tự cung 

ứng NNL đầu vào trong nước của các DN CBGXK tỉnh Bình Định 71,6% (xem chi 

tiết bảng 3.21), đồng thời NNL nhập khẩu của các DN CBGXK tỉnh Bình Định ổn 

định và có thị trường rộng lớn. Vì vậy, hiện nay, hầu hết các DN CBGXK tỉnh Bình 

Định đều có NNL đầu vào ổn định, đảm bảo cho mọi hoạt động sản xuất diễn ra 

suông sẻ, kịp tiến độ bàn giao cho đối tác,... Do đó, mức độ ảnh hưởng của NNL đầu 

vào đến NLCT SPGXK tỉnh Bình Định xếp ở vị trí thứ 6/7 mức độ ảnh hưởng và có 

mức ảnh hưởng khá. 

Yếu tố năng lực quản lý điều hành là yếu tố nội lực ảnh hưởng đến việc nâng 

cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định xếp ở vị trí cuối cùng. Với sự tồn tại hơn hai thập 

kỷ qua và thực sự phát triển mạnh mẽ trong 10 năm gần đây của ngành CBGXK tỉnh 

Bình Định. Điều đó cho thấy, các DN CBGXK tỉnh Bình Định cũng có sức sống khá 

mãnh liệt trong thời kỳ cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Để có sự tồn tại khá bền 

vững như vậy là có phần đóng góp to lớn của công tác quản lý điều hành. Trong thập 

niên qua, thế giới chứng kiến bao sự biến động khôn lường về kinh tế, chính trị, xã 

hội và văn hóa nhưng bằng nỗ lực thích nghi với những thay đổi đó, lãnh đạo các DN 

CBGXK đã chèo lái DN của mình vượt qua nhiều con sóng lớn và tiếp tục phát triển 

đến ngày nay. Đó là thành tích đáng ghi nhận về năng lực quản lý điều hành của các 

DN CBGXK tỉnh Bình Định. Do đó, mặc dù được đánh giá là yếu tố quyết định đến 

sự thành bại của DN nhưng hầu hết các DN đã có đầy đủ kỹ năng, kiến thức, kinh 

nghiệm và sự bản lĩnh để quản lý DN mình hội nhập vào nền kinh tế quốc tế. Vì thế, 

so với các yếu tố ảnh hưởng khác thì yếu tố năng lực quản lý điều hành của các DN 

hiện nay chưa phải là yếu tố yếu thế so với các yếu tố còn lại. Do đó, nó được đánh 

giá là yếu tố có mức độ ảnh hưởng khá đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình 

Định.  
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3.3.2.  Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố ngoại lực (bên ngoài) đến việc nâng 

cao năng cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu Bình Định 

3.3.2.1 Ảnh hưởng của điều kiện các yếu tố đầu vào  

Nguyên liệu đầu vào: Nguyên liệu đầu vào tác động rất lớn đến chất lượng sản 

phẩm, giá cả sản phẩm và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Hiện 

nay, nguồn nguyên liệu (NNL) gỗ cho ngành CBG Bình Định nói riêng và Việt Nam 

nói chung có được từ NNL gỗ trong nước (rừng trồng và rừng tự nhiên) và NNL gỗ 

NK. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành CBG Việt Nam, hiện nay có 4 thách thức 

lớn (chi tiết ở phụ lục 5) về nguyên liệu gỗ mà ngành CBG đang đối mặt đó là thu 

mua gỗ nguyên liệu, chất lượng gỗ nguyên liệu rừng trồng, gỗ có chứng chỉ rừng 

(FSC, PEFC), nguồn cung trong tương lai gần. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là 

nguồn cung trong nước rất hạn chế, để bù đắp sự thiếu hụt về nguyên liệu gỗ rừng tự 

nhiên, hàng năm lượng gỗ NK vào Việt Nam khoảng 4-4,5 triệu m3 [49], phần lớn 

lượng gỗ NK này từ các nước lân cận. Nguồn gỗ NK từ các nước Đông Nam Á như 

Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia thường không ổn định do chính sách lâm sản 

của các quốc gia này luôn thay đổi, trong khi nguồn NK từ các quốc gia khác như 

New Zealand, Australia, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Canada, Mỹ, Châu Phi lại 

cách xa về địa lý nên giá thành nguyên liệu bị đội lên rất cao, giảm khả năng cạnh 

tranh của sản phẩm Việt Nam [34].  

Theo số liệu ở bảng 3.31 cho thấy, tổng sản lượng gỗ trong nước có khả năng 

cung cấp cho công nghiệp chế biến đến năm 2020 là 14,5 triệu m3, đáp ứng được 

khoảng 60% nhu cầu nguyên liệu. Đến năm 2030 là sản lượng nguyên liệu gỗ nội địa 

đạt 24,5 triệu m3, đáp ứng được khoảng 75% nhu cầu nguyên liệu. Như vậy, trong 

giai đoạn hiện nay ngành lâm nghiệp Việt Nam vẫn chưa có khả năng đáp ứng cho 

yêu cầu phát triển công nghiệp CBG theo quy hoạch, chưa kể đến việc nguyên liệu 

này có đủ chứng chỉ FSC hay không. Vì thế, chúng ta vẫn phải tiếp tục NK nguyên 

liệu gỗ từ các quốc gia có rừng FSC.  

Cùng với ngành CBG cả nước, ngành CBG tỉnh Bình Định cũng đối mặt với 

những khó khăn trên, đặc biệt là khó khăn về nguyên liệu. Hiện nay, toàn tỉnh Bình 

Định có tổng diện tích rừng 321.799,33 ha [58], trong đó rừng trồng gần 101.000 ha, 

diện tích hàng năm đưa vào khai thác khoảng 10.000 – 12.000 ha, với sản lượng: 

700.000 m3 – 750.000 m3 gỗ nguyên liệu/năm. Trong đó, phục vụ cho ngành CBG 

chiếm khoảng 10%; cho ngành chế biến dăm nguyên liệu giấy chiếm từ 80 - 85%; cho 

nhu cầu sử dụng khác chiếm 5 - 10% [27]. Do vậy, vấn đề nguyên liệu chế biến cho 

ngành CBGXK tỉnh Bình Định vẫn còn khó khăn và phụ thuộc nhiều vào thị trường 

nước ngoài. Hơn nữa, thị trường tiêu thụ lớn của ngành CBGXK Bình Định là Châu 

Âu và Hoa kỳ, họ đều bắt buộc phải sử dụng 70% nguyên liệu có chứng chỉ FSC, 30% 
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còn lại là gỗ có nguồn gốc. Ngoài ra, từ tháng 3/2013, DN XK gỗ vào EU còn phải 

gánh thêm đạo luật FLEGT cũng yêu cầu các lô đồ gỗ nhập vào EU phải minh bạch, rõ 

ràng về nguồn gốc gỗ nguyên liệu mới cho NK[1]. Tuy nhiên, NNL gỗ được cấp chứng 

chỉ trong nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng chưa đáp ứng được nhu cầu SX 

đồ gỗ XK của tỉnh Bình Định (chi tiết phụ lục 6). Chính vì vậy, NNL gỗ của Bình Định 

bị phụ thuộc đáng kể từ gỗ NK. Thật vậy, tỷ lệ phụ thuộc gỗ nguyên liệu NK của 

ngành CBGXK tỉnh Bình Định cũng khá cao. Ngành CBGXK tỉnh Bình Định luôn có 

giá trị gỗ NK nguyên liệu luôn xấp xỉ hoặc cao hơn 20% trên tổng giá trị XK. Bên cạnh 

đó, tỷ lệ gỗ nguyên liệu NK luôn xấp xỉ 30% tổng kim ngạch NK hàng hóa của tỉnh 

Bình Định trong giai đoạn 2012-2015. Trong những năm gần đây (2016, 2017), NK gỗ 

nguyên liệu có xu hướng giảm trong tổng cơ cấu NK của tỉnh, tuy nhiên tỷ lệ này vẫn 

cao, luôn xấp xỉ 25% trong tổng kim ngạch NK hàng hóa của tỉnh (chi tiết bảng 3.15). 

Bảng 3.30. Nhu cầu nguyên liệu gỗ cho công nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam, giai 

đoạn 2015-2030 

Đơn vị tính: triệu m
3
 

TT Các chỉ tiêu 2015 2020 2030 

1 Tổng nhu cầu 20,7 23,1 32,7 

- Gỗ lớn cho sản xuất đồ gỗ và gỗ xây dựng 10,05 17,1 24,6 

- Gỗ nhỏ cho sản xuất ván nhân tạo và dăm gỗ 10,65 6,0 8,1 

2 Nhu cầu cho chế biến xuất khẩu 13,5 12,6 16,8 

- Gỗ lớn cho sản xuất đồ gỗ 7,5 12,6 16,8 

- Gỗ nhỏ cho sản xuất dăm 6,0 0 0 

3 Nhu cầu cho chế biến nội địa 7,20 10,5 15,9 

- Gỗ lớn cho sản xuất đồ gỗ, gỗ xây dựng 2,55 4,5 7,8 

- Gỗ nhỏ cho sản xuất ván nhân tạo 4,65 6,0 8,1 

4 Nguyên liệu gỗ từ khai thác nội địa 10,5 14,5 24,5 

- Gỗ rừng trồng 6,0 7,5 8,5 

- Gỗ rừng tự nhiên 1,5 3,5 12,0 

- Gỗ cây phân tán 1,5 2,0 2,0 

- Gỗ cao su 2,0 2,0 2,0 

5 Nguyên liệu gỗ nhập khẩu 10,2 9,1 8,2 

Nguồn: Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, theo QĐ 

2728/QĐ-BNN-CB  của Bộ NN&PTNN, 2012 

Thêm vào đó, trong những năm tiếp theo sẽ có sự cạnh tranh gay gắt về nguyên 

liệu khi các quốc gia sản xuất đồ gỗ lớn như Trung Quốc đã có chính sách về đóng 

cửa rừng tự nhiên, các quốc gia láng giềng của Việt nam như Lào và Campuchia - 

cung cấp lượng gỗ lớn tiêu dùng trong nước đã và đang có chính sách cấm XK. Với 
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các chính sách đó phần nào sẽ đẩy giá gỗ nguyên liệu tăng cao trong khi đó gỗ 

nguyên liệu chiếm tới 45-50% trong cơ cấu giá thành sản phẩm, điều này sẽ gây khó 

khăn cho các DN XK trong nước [11].  

Với những khó khăn về thiếu hụt NNL trong nước, phụ thuộc NNL nước ngoài. 

Ngành CBGXK tỉnh Bình Định còn đối mặt với sự cạnh tranh mua nguyên liệu gỗ 

cùng với việc đối mặt với giá nguyên liệu NK có nguy cơ tăng cao. Những dự báo bất 

lợi trên đã làm cho tình hình sản xuất SPG XK tỉnh Bình Định thời gian tới gặp nhiều 

khó khăn và thử thách. 

Ngoài yếu tố đầu vào là nguyên liệu thì các yếu tố khác như lao động, vốn, hạ 

tầng giao thông cũng là những yếu tố đầu vào tạo nên lợi thế cạnh tranh của địa 

phương. Để đánh giá các yếu tố này chúng ta xem xét bảng số liệu 3.31. 

Bảng 3.31. Đánh giá điểm trung bình của điều kiện các yếu tố đầu vào của ngành 

CBGXK tỉnh Bình Định so với các địa phương trong nước (n=85) 

Điều kiện các yếu tố đầu vào Bình Định 
TP.Hồ Chí 

Minh 

Bình 

Dương 

Kinh nghiệm của lao động trực tiếp 4,41 3,09 3,01 

Trình độ chuyên môn của lao động 3,36 3,34 3,13 

Chi phí bình quân 1 lao động 2,42 4,22 4,24 

Có cảng biển lớn thuận tiện xuất khẩu 4,21 4,24 3,13 

Mạng lưới điện và hạ tầng viễn thông 

hoàn thiện 
3,27 3,31 4,19 

Hệ thống đường xá thông thoáng, dễ lưu 

thông 
4,14 2,64 3,06 

Nguồn: Điều tra tổng hợp của tác giả 

Về điều kiện đầu vào lao động, nhìn vào bảng 3.31 ta thấy, yếu tố đầu vào lao 

động của tỉnh Bình Định được đánh giá khá tốt, đặc biệt về kinh nghiệm lao động. Thật 

vậy so với hai địa phương là TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương thì lao động của ngành 

CBGXK tỉnh Bình Định hầu hết là người dân địa phương (chiếm 95%), không giống 

như Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh lao động phần lớn là di dân từ các địa phương 

khác đến. Do vậy, lao động của ngành CBGXK tỉnh Bình Định có sự trung thành cao 

hơn, mức độ nhảy việc cũng thấp hơn, vì ở tỉnh Bình Định ít có sự cạnh tranh về lao 

động hơn so với hai địa phương trên. Với những lý do đó nên thời gian gắn bó của họ 

với công ty cũng lâu hơn góp phần làm tăng mức độ thạo việc hơn. Còn ở TP.Hồ Chí 

Minh và Bình Dương thì hoàn toàn ngược lại, cơ hội việc làm của họ nhiều hơn do đây 

là hai địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp cao nhất nước nên mức độ nhảy việc 

của họ cũng cao hơn, do vậy cơ hội nâng cao tay nghề cũng thấp hơn và kinh nghiệm 
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lao động cũng không cao. Thêm vào đó, chi phí bình quân cho 1 lao động ở Bình Định 

thấp hơn so với hai đối thủ so sánh. Chi phí lao động thấp hơn xuất phát từ việc sử dụng 

95% lao động địa phương, ít lao động nhập cư nên các chi phí hỗ trợ ăn ở, sinh hoạt hầu 

như không có. Hơn nữa, mức lương trung bình của lao động nơi đây rẻ hơn rất nhiều so 

với các khu vực khác như TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,… Vì vậy, có thể 

nói lao động là lợi thế của ngành CBGXK tỉnh Bình Định. Trong khi hai địa phương 

còn lại chi phí cho 1 lao động cao hơn rất nhiều, do đó đây là điều bất lợi về lao động 

của hai địa phương trên so với Bình Định. 

Về hạ tầng, do nghiên cứu về SPXK nên cảng biển là vấn đề cần xem xét, ở 

Bình Định có cảng biển Quy Nhơn đủ lớn để XK cũng như NK, đặc biệt đây là cảng 

biển đầu mối của khu vực và cả nước, là cảng biển có công suất lớn, đa năng. Do đó, 

năng lực XNK rất cao và hiệu năng lớn. Do đó, có thể xem đây là lợi thế cho ngành 

CBGXK tỉnh Bình Định. Cùng với Bình Định thì TP.Hồ Chí Minh cũng có lợi thế ở 

đặc điểm này. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông, đường xá của tỉnh Bình Định đã 

được xây dựng tương đối hoàn chỉnh nên công tác vận tải hàng hóa của ngành cũng 

được thông suốt, so với Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh thì đặc điểm này của tỉnh 

Bình Định cũng có lợi thế hơn nhiều. Tuy TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương là địa 

phương có sự phát triển hơn mọi mặt so với tỉnh Bình Định nhưng hệ thống giao 

thông được quy hoạch chưa hoàn thiện, cộng thêm lưu lượng giao thông ở khu vực 

này rất dày đặc nên tình trạng kẹt xe, tai nạn,... vẫn thường xuyên diễn ra, gây khó 

khăn cho việc vận chuyển hàng hóa rất lớn, chi phí vận chuyển cũng cao hơn. Ngoài 

ra, mạng lưới điện và hạ tầng viễn thông của Bình Định cũng hoàn thiện và so với các 

địa phương khác cũng tương đối và không có khác biệt lớn.  

Về vốn, trong thời gian qua, nhằm hỗ trợ cho ngành kinh tế mũi nhọn của địa 

phương Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến đề xuất ngân hàng BIDV Bình Định và các tổ 

chức tín dụng trên địa bàn hỗ trợ cho các DN CBGXK tỉnh Bình Định nên Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam đã ra công văn số 2164/CV-QHKHDN ngày 

06/5/2013 về việc hỗ trợ của BIDV đối với các DN gỗ lâm sản tỉnh Bình Định. “... Để 

tạo điều kiện hỗ trợ các DN gỗ lâm sản trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn và nâng 

cao hiệu quả kinh doanh các giải pháp hỗ trợ tín dụng của BIDV là ưu liên lãi và phí 

vay, miễn giảm lãi và phí dịch vụ, ...”.  Hay UBND tỉnh Bình Định đã đưa ra công 

văn đề nghị các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục hỗ trợ vốn vay giá rẻ cho các 

DN CBGXK tỉnh Bình Định, cụ thể như công văn số 2852/UBND- KTN ngày 

19/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam (BIDV) và các tổ chức tín dụng hỗ trợ cung ứng vốn tín dụng 

cho các DN CBG tỉnh Bình Định bằng cách cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn 

bằng ngoại tệ đối với khách hàng ngành gỗ, cho vay hỗ trợ cơ cấu tài chính, cơ cấu 
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nợ, miễn giảm lãi và phí dịch vụ, ưu tiên về lãi suất và phí cho vay... nhằm giúp cho 

các DN vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.  

Tóm lại, với điều kiện cầu các yếu tố đầu của ngành như trên ta thấy, ngành 

CBGXK tỉnh Bình Định có lợi thế về lao động giá rẻ, có trình độ tay nghề, kinh nghiệm, 

có cảng biển và hệ thống đường xá thông thoáng, dễ lưu thông, nguồn vốn giá rẻ. Đồng 

thời, yếu tố NNL cũng có tính chủ động hơn so với các địa phương khác trong nước vì 

có nguồn rừng trồng của DN và liên kết trồng rừng với người dân địa phương.  

3.3.2.2. Ảnh hưởng của các ngành công nghiệp hỗ (phụ) trợ  

Công nghiệp phụ trợ là một ngành không thể thiếu trong một nền công nghiệp 

chế biến, đặc biệt trong một nền công nghiệp hiện đại, mang tính chuyên môn hóa 

cao như hiện nay. Theo tính toán của các chuyên gia đối với một số ngành thì giá trị 

gia tăng trong sản xuất công nghiệp rơi vào công nghiệp phụ trợ tới 90-95% tuỳ theo 

tính chất kỹ thuật của từng ngành. Trong công nghiệp chế biến gỗ, ngoài nguyên liệu 

chính là gỗ thì các loại vật liệu, phụ tùng hay dùng là các loại keo dán gỗ, các loại 

chất sơn phủ bề mặt, các loại phụ kiện (hardware) như đinh vít, ke, bản lề, ốc vít,… 

Đối với các sản phẩm gỗ truyền thống hoặc sản xuất đơn lẻ, có thể các loại vật liệu, 

phụ kiện này có đóng góp không lớn vào giá trị hoặc chất lượng của sản phẩm. 

Nhưng đối với công nghiệp CBG hiện đại như ván nhân tạo, đồ gỗ từ ván nhân tạo, 

đồ nội thất (văn phòng, phòng ngủ, nhà bếp...), vật trang trí  bằng gỗ, đồ lưu niệm 

bằng gỗ.... thì các vật liệu và phụ kiện của ngành công nghiệp hỗ trợ lại đóng một vai 

trò quan trọng trong việc tạo ra chất lượng, giá trị và giá trị gia tăng của các loại sản 

phẩm này. Những vật liệu và phụ kiện góp phần đáng kể trong việc tạo ra độ bền và 

sức hấp dẫn của sản phẩm nói chung. Các chuyên gia trong lĩnh vực CBG cho rằng 

các loại vật liệu ngoài gỗ, nhất là keo dán gỗ có thể đóng góp đến 30%-35% giá trị 

sản phẩm của ngành CBG nhân tạo. Còn trong chế biến đồ mộc, các loại phụ kiện 

(hardware) như keo dán gỗ, bản lề, ốc vít, đinh ke,… có thể chiếm đến 30%-40% giá 

trị của sản phẩm [4]. Do đó có thể thấy vai trò to lớn của công nghiệp hỗ trợ trong 

quá trình phát triển của ngành CBG.  

Trong công nghiệp CBG thì keo dán gỗ là một loại vật liệu không thể thiếu. 

Thậm chí, chất lượng của các loại keo gắn gỗ được sử dụng còn có thể quyết định đến 

chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Khối lượng keo sử dụng trong công 

nghiệp chế tạo ván  nhân tạo cũng khá lớn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng: trung bình để 

sản xuất ra 01 m3 sản phẩm cần sử dụng 100 kg keo Urea-Formaldehyde hàm lượng 

khô 50% đối với ván dán; 90-100 kg keo hàm lượng khô 50% cùng với 8-10 kg chất 

chống ẩm và 02 kg chất đóng rắn clorua amôn (NH4Cl) đối với ván dăm; 80-100 kg 

keo hàm lượng khô 50%, 10 kg parafin, 1,7 - 2 kg chất đóng rắn clorua amôn (NH4Cl) 

đối với ván MDF;…[4]. Bên cạnh đó, phụ liệu sơn phủ bề mặt như sơn, vecni, chất 
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làm bóng bề mặt,…cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên chất lượng sản 

phẩm gỗ chế biến. Hơn nữa, trong sản xuất đồ mộc, trung bình mỗi m2 sản phẩm cần 

sử dụng sử dụng khoảng 250g chất sơn phủ bề mặt và nhiều loại phụ kiện làm bóng 

khác [4]. Các loại phụ kiện khác (ngũ kim, đinh vít, ốc, ke, bản lề,…) được sử dụng 

rất nhiều trong chế biến đồ mộc, nhất là chế biến đồ mộc từ ván nhân tạo. Thống kê 

sơ bộ cho thấy hàng năm Việt Nam phải NK các loại phụ kiện cho chế biến đồ gỗ với 

giá trị khoảng 200-300 triệu USD [4]. Điều đó cho thấy, ngành công nghiệp phụ trợ 

cho ngành CBG của Việt Nam rất hạn chế, chỉ đáp ứng tỷ lệ rất nhỏ trong nhu cầu sử 

dụng của ngành CBGXK. Do vậy, ngành công nghiệp CBG Việt Nam nói chung còn 

lệ thuộc rất nhiều vào NK nguyên vật liệu phụ trợ. 

Không nằm ngoài thực trạng trên, ngành CBGXK tỉnh Bình Định cũng có sự 

phụ thuộc cao vào ngành công nghiệp hỗ trợ từ bên ngoài. Theo số liệu thống kê của 

Sở công thương, cả tỉnh chỉ có 1 DN sản xuất keo dán gỗ, 2 DN sản xuất đinh, ốc vít, 

bản lề. Không có DN sản xuất sơn gỗ. Do đó, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu sử dụng các vật 

liệu phụ trợ cho ngành CBGXK của tỉnh rất thấp. Phần lớn các DN CBGXK tỉnh 

Bình Định phải NK nguyên liệu phụ trợ từ địa phương khác, chủ yếu là từ nước 

ngoài. Điều đó cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng của ngành công nghiệp hỗ trợ và 

có liên quan của ngành CBGXK tỉnh. Chính sự thiếu hụt này làm giảm sức cạnh tranh 

mạnh mẽ của SPGXK của tỉnh Bình Định so với các tỉnh bạn cũng như các sản phẩm 

của các nước cạnh tranh bên ngoài. 

3.3.2.3. Ảnh hưởng về điều kiện cầu  

Sản phẩm gỗ của ngành CBG tỉnh Bình Định có mặt ở cả thị trường nội địa lẫn 

thế giới, tuy nhiên phần lớn sản phẩm sản xuất ra đều được XK. Do vậy, trọng tâm 

vẫn là cầu thị trường đồ gỗ thế giới, nơi đóng góp 90% giá trị sản xuất của ngành. 

Theo một vài nghiên cứu cho thấy, cầu sử dụng đồ gỗ trên thế giới lớn, năm 2016 quy 

mô thị trường đạt giá trị tiêu thụ về gỗ và SPG đạt khoảng 467,7 tỷ USD, tương ứng 

với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng trên 10%/năm [19]. Bên cạnh đó, theo 

đánh giá của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, năm 2017 mức tăng trưởng của ngành 

đạt mức 10,2% [11]. Điều đó cho thấy, nhu cầu của của thị trường đồ gỗ thế giới vẫn 

tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, những năm gần đây và khi nền kinh tế thế giới có sự hồi 

phục và tăng trưởng mạnh mẽ từ thị trường Mỹ, EU, AEC, Nhật Bản,... Đây sẽ là 

động lực thúc đẩy ngành công nghiệp CBGXK tỉnh Bình Định phát triển. Thêm vào 

đó, theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm 2018, dự báo 

nhu cầu tiêu thụ đồ nội thất trên toàn thế giới sẽ tăng 3,5%, thương mại đồ gỗ tăng 

4%. Bên cạnh đó, theo Hiệp hội Chế biến gỗ và mỹ nghệ TPHCM (HAWA) dự báo 

năm 2018, kim ngạch XK gỗ, SPG và lâm sản ngoài gỗ của Việt Nam sẽ đạt khoảng 

9 tỉ đô la trong năm nay; riêng gỗ, sản phẩm gỗ đạt 8,66 tỉ đô la, do thị trường XK 
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ngày càng được mở rộng. Do đó, nếu DN đầu tư bài bản, khả năng mở rộng thị phần 

rất cao, góp phần nâng cao kim ngạch XK. 

Thêm vào đó, theo dự báo của tổng cục Hải quan, tiếp đà phục hồi kinh tế năm 

2017, kinh tế thế giới năm 2018 nhiều khả năng sẽ khởi sắc và với tác động tích cực 

của các hiệp định thương mại tự do (Hiệp định EVFTA, RCEP, Việt Nam – Liên 

minh kinh tế Á – Âu (VN-EAEU FTA), CPTPP), SPGXK của Việt Nam sẽ đạt mức 

tăng trưởng khoảng 7% [48].  

Hơn nữa, theo báo cáo dự báo của FAO (2009) về nhu cầu tiêu dùng sản phẩm 

gỗ toàn cầu năm đến năm 2030 thì nhu cầu tiêu dùng sản phẩm gỗ trên thế giới sẽ 

tăng do dân số tăng lên, do kinh tế tăng trưởng, đặc biệt là sự tăng trưởng nhanh 

chóng của các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á. Do đó, thị trường tiêu thụ sản 

phẩm CBGXK tỉnh Bình Định ngày càng rộng mở.  

Cũng theo ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ 

TPHCM (HAWA), thị trường xuất khẩu gỗ cho Việt Nam có khả năng được mở rộng 

trong năm nay nhờ tác động lớn từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã được ký 

kết và đang trong quá trình triển khai. Mặt khác, các thị trường xuất khẩu lớn của 

Việt Nam như Mỹ, Nhật Bản... đều tăng [19].  

Bên cạnh đó theo kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Phạm Thị Thu Thủy và 

cộng sự (2012) đã dự báo rằng, nhu cầu sản phẩm gỗ xẻ đến năm 2020 là 69915000 

m2, MDF là 164400m2, ván ghép là 9312500m2 và gỗ ván là 37200m2, sự báo nhu 

cầu gỗ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu năm 2020 là 22160000m2, Gỗ lớn cho công 

nghiệp 11993000m2, gỗ nhỏ cho sản xuất ván và ván ghép là 1682000m2, gỗ bột giấy 

là 8283000m2 và gỗ chống lò là 200000m2[49]. 

Như vậy, có thể thấy nhu cầu thị trường trên thế giới là rất lớn, tăng trưởng nhanh 

và đều đặn hằng năm, kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi, nhu cầu tiêu dùng của 

người dân đối với đồ gỗ và sản phẩm gỗ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu chi 

phí tiêu dùng. Hơn nữa, nhu cầu trong nước cũng rất lớn nhưng vẫn chưa được sự chú 

trọng của các DN chế biến đồ gỗ trong nước. Vậy đây  là cơ hội rất lớn đối với các 

DNCBG nếu như trong tương lai các DN ngành gỗ biết nắm lấy cơ hội để chiếm lĩnh 

thị trường trong và ngoài nước. 

3.3.2.4.Chiến lược, cơ cấu và sự cạnh tranh 

Những ngành có chiến lược và cơ cấu phù hợp với các định chế và chính sách 

của địa phương, của quốc gia, hoạt động trong môi trường có cạnh tranh trong nước 

căng thẳng hơn sẽ có tính cạnh tranh quốc tế mạnh hơn. Do đó, để hiểu thêm về yếu 

tố này của ngành CBGXK tỉnh Bình Định ta xem xét bảng 3.32. 
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Bảng 3.32. Điểm trung bình của yếu tố chiến lược, cơ cấu và sự cạnh tranh của 

ngành CBGXK tỉnh Bình Định (n=85) 

Chiến lược, cơ cấu và sự cạnh tranh 
Bình 

Định 

TP.Hồ Chí 

Minh 

Bình 

Dương 

Sự phù hợp của chiến lược DN với định 

hướng của ngành, địa phương và quốc gia 
3,20 3,33 3,38 

Sự phù hợp về cơ cấu DN trong ngành với 

chính sách của địa phương và quốc gia 
3,29 3,31 3,39 

Tính cạnh tranh giữa các DN trong ngành 

của địa phương 
3,41 3,46 3,45 

Nguồn: Điều tra tổng hợp của tác giả 

Căn cứ vào thang điểm đánh giá mức độ (chi tiết ở bảng 3.9) thì chiến lược và 

cơ cấu DN cả 3 địa phương trên đang ở mức trung bình. Nghĩa là sự phù hợp về chiến 

lược, về cơ cấu của 3 địa phương trên là cùng nằm trong một mức đánh giá là trung 

bình. Riêng tính cạnh tranh thì cả 3 địa phương có đểm đánh giá ở mức khá, nghĩa là 

tính cạnh tranh tương đối cao giữa các DN trong ngành ở 3 địa phương trên. Nhưng 

xét về mặt điểm số thì Bình Định lại thấp hơn 2 địa phương còn lại, hay nói cách 

khác yếu tố sự phù hợp về chiến lược, cơ cấu ngành và tính cạnh tranh giữa các DN 

trong ngành CBGXK tỉnh Bình Định được đánh giá thấp hơn hai địa phương còn lại. 

3.3.2.5. Vai trò của Chính phủ  

Những chính sách của Chính phủ có tác động tích cực đến các DN CBG tỉnh 

Bình Định nói riêng, cụ thể bao gồm các chính sách sau: 

Ngày 20 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 

187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán 

hàng hóa quốc tế. Việc hoàn thiện hệ thống luật thương mại tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc XNK gỗ. Quy định chi tiết này giúp DN không lúng túng khi thực hiện việc 

xuất cảnh cho sản phẩm gỗ của mình.  

Ngày 01/12/2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết 

định số 5115/QĐ-BNN-TCLN về việc phê duyệt Phương án Quản lý SX dăm gỗ giai 

đoạn 2014-2020. Mục tiêu của phương án là quản lý chặt chẽ việc SX, chế biến dăm 

gỗ XK, hạn chế tối đa việc sử dụng nguyên liệu gỗ khai thác từ rừng trồng để SX dăm 

gỗ, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm chế biến từ gỗ rừng trồng khai thác trong nước, 

nâng cao thu nhập cho người dân trồng rừng, góp phần xóa đói giảm nghèo.   

Tiếp đến, ngày 12/02/2015, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban 

hành Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của 

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
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hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc. Theo đó, cấm XK gỗ 

tròn, gỗ xẻ các loại từ rừng tự nhiên trong nước và XK các sản phẩm làm từ gỗ thuộc 

nhóm IA do Chính phủ quy định vì mục đích thương mại. Gỗ và sản phẩm chế biến 

từ gỗ chỉ được XK khi có hồ sơ lâm sản hợp pháp theo quy định của pháp luật.  

Năm 2009, bộ thường mại xây dựng chiến lược phát triển tổng thể ngành CBG 

Việt Nam đến năm 2010 và năm 2020. 

Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam, Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định đã khẳng 

định vị trí và  phát huy vai trò vốn có của mình trong việc gắn kết các DN, các nhà SX, là 

nơi cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ... Bên 

cạnh đó, Hiệp hội cũng có vai trò tư vấn cho Chính phủ về chế độ, chính sách phát triển 

ngành CBGXK. 

Ngày 13 tháng 5 năm 2013 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký Quyết định số 

09/2011/QĐ-UBND quy định chính sách khuyến khích đầu tư SX sản phẩm gỗ nội 

thất trên địa bàn tỉnh Bình Định.    

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Định đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng “Đề án phát 

triển sản phẩm gỗ nội thất”, “Đề án phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ SX chế 

biến đồ gỗ”. Chỉ số NLCT cấp tỉnh của Bình Định được đánh giá và xếp loại vào 

nhóm tốt và rất tốt. Với sự hỗ trợ tích cực về mặt chính sách từ trung ương đến địa 

phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định phát triển. Điều 

đó chứng tỏ môi trường chính sách của ngành rất thông thoáng, đây vừa là thời cơ 

vừa là vận hội mà các DN trong ngành CBGXK tỉnh Bình Định cần tận dụng một 

cách tốt nhất để thúc đẩy hoạt động SX kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. 

3.3.2.6. Tổng hợp ảnh hưởng các yếu tố ngoại lực đến việc nâng cao năng lực cạnh 

tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định theo Mô hình kim cương 

Mô hình kim cương là tổng hợp từ kết quả đánh giá các yếu tố ngoại lực tác 

động đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. Qua mô hình này,  ta sẽ thấy 

rõ sự tác động của các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT SPGXK 

tỉnh Bình Định, cụ thể ở hình 3.2. Qua mô hình kim cương cho thấy, SPGXK tỉnh 

Bình Định có nhiều lợi thế so sánh như: được sự hỗ trợ từ Chính phủ, điều này góp 

phần rất lớn trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định 

phát triển. Hơn nữa, cơ hội từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra nhiều điều 

kiện thuận lợi cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định phát triển, từ đó, góp phần tăng 

NLCT cho SPGXK của tỉnh Bình Định.  

Thêm vào đó, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gỗ thế giới ngày càng tăng là điều kiện 

thuận lợi cho CBGXK tỉnh Bình Định dễ dàng tiếp cận với khách hàng nước ngoài. 

Nhưng nội lực của ngành CBGXK Bình Định yếu khi thiếu sự hỗ trợ từ các ngành công 
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nghiệp phụ trợ và có liên quan, ít lao động có trình độ chuyên môn, cạnh tranh thiếu 

lành mạnh, khó khăn trong việc chủ động nguyên liệu đầu vào làm cho tính cạnh tranh 

về SPGXK tỉnh Bình Định giảm mạnh. Tuy nhiên, Bình Định lại có lợi thế về lao động 

giá rẻ, có kinh nghiệm cao, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất tốt, được địa phương hỗ trợ 

tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, đặc biệt là có cảng biển lớn thuận tiện cho hoạt động XNK. 

Vì vậy, có thể xem đây là lợi thế so sánh của ngành CBGXK tỉnh Bình Định so với các 

địa phương khác trong nước.  

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Hình 3.2. Mô hình Kim cương về tổng hợp ảnh hưởng yếu tố đến việc nâng cao 

NLCT sản phẩm gỗ XK tỉnh Bình Định 

Nhìn chung, các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài có ảnh hưởng nhất định đến 

việc nâng cao NLCT của SPGXK tỉnh Bình Định thông qua lợi thế mà nó tạo ra. Vì 

những yếu tố thuộc môi trường bên ngoài có tác động theo hướng có lợi cho SPGXK 

tỉnh Bình Định nói riêng và ngành CBGXK tỉnh Bình Định nói chung thì đó là lợi thế 

và ngược lại là bất lợi. Khi các yếu tố môi trường tạo lợi thế thì đây là điều kiện thuận 

lợi cho SPGXK tỉnh Bình Định tăng NLCT trên thị trường. Kết quả phân tích các yếu 

tố ngoại lực ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định cho thấy, 

mỗi yếu tố có những ảnh hưởng thuận lợi và bất lợi cho SPGXK tỉnh Bình Định. Cụ 
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thể, đối với nhóm yếu tố điều kiện các yếu tố đầu vào thì đầu vào lao động vừa có 

điểm thuận lợi (giá rẻ, có nhiều kinh nghiệm) và bất lợi (không có trình độ chuyên 

môn). Hoặc trong nhóm yếu tố điều kiện các yếu tố đầu vào thì hạ tầng, vốn thì tạo 

điều kiện thuận lợi còn nguồn nguyên liệu lại là điểm bất lợi của ngành.  

Bảng 3.33. Tổng hợp các yếu tố ngoại lực ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT 

SPGXK tỉnh Bình Định 

Các yếu tố ngoại 

lực 
Các tiêu chí Đánh giá 

Điều kiện các 

yếu tố đầu vào  

Lao 

động 

Kinh nghiệm; Giá rẻ Lợi thế 

Trình độ chuyên môn không cao Bất lợi 

Hạ tầng (Cảng biển, hạ tầng viễn thông, đường xá thông 

thoáng) 
Lợi thế 

Vốn (Được UBND tỉnh kêu gọi, được các tổ chức tín 

dụng ưu đãi) 
Lợi thế 

Nguồn nguyên liệu (phụ thuộc nhập khẩu) Bất lợi 

Các ngành công 

nghiệp hỗ trợ  
Không có (phụ thuộc nhập khẩu) Bất lợi 

Điều kiện cầu  Nhu cầu đồ gỗ TG lớn và có xu hướng ngày càng tăng Cơ hội  

Chiến lược, cơ 

cấu và sự cạnh 

tranh 

Chiến lược DN khá phù hợp với định hướng của ngành, 

địa phương và quốc gia 
Lợi thế 

Cơ cấu DN trong ngành tương đối phù hợp với chính 

sách của địa phương và quốc gia 
Lợi thế 

Tính cạnh tranh khá cao giữa các DN trong ngành của 

địa phương  
Lợi thế 

Vai trò của 

Chính phủ  

Luật thương mại đã hoàn thiện Lợi thế 

Có chiến lược phát triển tổng thể ngành CBG Việt Nam 

đến năm 2020. 
Lợi thế 

 UBND có chính sách khuyến khích đầu tư SX sản 

phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh Bình Định.    
Lợi thế 

Vai trò của hiệp hội gỗ Bình Định ngày càng phát huy Lợi thế 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Tóm lại, các yếu tố môi trường bên ngoài (ngoại lực) phần lớn có tác động tích 

cực, tạo lợi thế cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định nói chung và SPGXK tỉnh Bình 

Định nói riêng. Do đó, có thể nói rằng, SPGXK đang có điều kiện thuận lợi để nâng 

cao NLCT của mình trên thương trường nói chung và trên thị trường quốc tế nói riêng.  



121 

3.4. NHỮNG VẤN ĐỀ RÚT RA TỪ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ NĂNG 

LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM GỖ XUẤT KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH   

3.4.1. Những điểm mạnh và nguyên nhân 

3.4.1.1. Những điểm mạnh 

- Thông qua các tiêu chí đánh giá NLCT SPGXK tỉnh Bình Định ta thấy SPGXK 

tỉnh Bình Định có lợi thế cạnh tranh ở thị trường quốc tế nhưng riêng sản phẩm đồ gỗ 

nội thất có sức cạnh tranh tốt nhất trên thị trường quốc tế so với các SPG khác. 

- Bên cạnh đó, kết quả đánh giá NLCT của SPGXK tỉnh Bình Định theo các tiêu 

chí định tính cho thấy, chất lượng gỗ và SPG của tỉnh Bình Định XK trên thị trường thế 

giới được đánh giá cao, đặc biệt ở các thị trường lớn như Mỹ, Nhật và EU.  

- Kết quả phân tích cho thấy lợi thế của SPGXK tỉnh Bình Định là lao động giá 

rẻ, lao động có kinh nghiệm; có cảng biển để xuất khẩu, hạ tầng viễn thông hoàn thiện, 

đường xá thông thoáng; Vốn được UBND tỉnh kêu gọi các tổ chức tín dụng cho vay ưu 

đãi; nhu cầu đồ gỗ thế giới lớn và có xu hướng ngày càng tăng tạo cơ hội cho SPGXK 

tỉnh Bình Định mở rộng thị trường; Chiến lược DN khá phù hợp với định hướng của 

ngành, địa phương và quốc gia đã tạo ra lợi thế cho ngành nói chung và cho SPGXK 

tỉnh Bình Định nói riêng; Cơ cấu DN trong ngành tương đối phù hợp với chính sách 

của địa phương và quốc gia cũng là một lợi thế cho SPGXK tỉnh Bình Định; Tính cạnh 

tranh khá cao giữa các DN trong ngành của địa phương sẽ tạo điều kiện cho việc sản 

xuất ra SPGXK có chất lượng tốt, giá thành rẻ, đây là điều kiện để tăng lợi thế cạnh 

tranh cho SPGXK tỉnh Bình Định; luật thương mại đã hoàn thiện, chiến lược phát triển 

tổng thể ngành CBG Việt Nam đến năm 2020 đã được xây dựng, Chính quyền địa 

phương có chính sách khuyến khích đầu tư SX sản phẩm gỗ, cụ thể là sản phẩm gỗ nội 

thất, vai trò của hiệp hội gỗ Bình Định ngày càng phát huy.  

3.4.1.2. Nguyên nhân để đạt được kết quả 

Trong những năm qua, ngành CBGXK đã đạt một số kết quả đáng khích lệ như 

đã phân tích ở trên. Để có được những kết quả này, cả Chính phủ, chính quyền địa 

phương và bản thân các DN chế biến và XK sản phẩm gỗ tỉnh Bình Định đã có nhiều 

nỗ lực trong việc nâng cao NLCT sản phẩm gỗ. Cụ thể: 

- Chính sách hỗ trợ vốn  

+ Chính sách hỗ trợ vốn từ Chính phủ 

 Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009 về hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá 

nhân vay vốn trung và dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới để phát triển sản 

xuất – kinh doanh; 

Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 23/1/2009 về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, 

cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh; 

http://tapchitaichinh.vn/tags/bmfDom4gaMOgbmc=/ngan-hang.html
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 Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và 

tín dụng XK của Nhà nước (được sửa đổi, bổ sung sau đố bởi Nghị định 54/2013/NĐ-

CP ngày 22/5/2013 và Nghị định 133/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013). Theo Nghị định 

này, sản xuất đồ gỗ XK được xếp trong nhóm hàng thủ công mỹ nghệ, trong Danh mục 

mặt hàng được vay vốn tín dụng XK.  

+ Chính sách hỗ trợ từ địa phương và ngân hàng 

Công văn số 2852/UBND- KTN ngày 19/7/2013 về việc hỗ trợ phát triển các DN 

ngành gỗ, lâm sản trên địa bàn tỉnh Bình Định của UBND tỉnh Bình Định. Mục tiêu của 

công văn này là đề nghị ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các tổ chức 

tín dụng tiếp tục hỗ trợ cung ứng vốn tín dụng cho các DN CBG tỉnh Bình Định;  

Công văn số 2164/CV-QHKHDN ngày 06/5/2013 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

phát triển Việt Nam về việc hỗ trợ của BIDV đối với các DN gỗ lâm sản tỉnh Bình Định.  

- Sự hỗ trợ tích cực từ Nhà nước và chính quyền địa phương 

+ Chính sách về thuế quan: Thông qua các thỏa thuận thương mại quốc tế, 

thuế quan đối với các sản phẩm gỗ chế biến nhìn chung đã được cắt giảm mạnh, với 

mức độ cắt giảm sâu hơn đáng kể so với các sản phẩm liên quan tới nông – lâm 

nghiệp. Thuế MFN (thuế tối huệ quốc, áp dụng trong khuôn khổ WTO) đối với đồ gỗ 

nhập khẩu tại thị trường EU đã gần chạm mức 0% ở nhiều dòng thuế. Thuế ưu đãi 

trong các FTA đối với đồ gỗ hầu hết đã được loại bỏ hoàn toàn. Đây là điều kiện rất 

thuận lợi để ngành chế biến đồ gỗ Việt Nam nói chung và các DN CBGXK tỉnh Bình 

Định nói riêng phát triển, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh đáng kể ở các thị 

trường XK, đặc biệt là các thị trường tiêu thụ lớn của thế giới.  

+ Chính sách về các biện pháp phi thuế: Cũng thông qua WTO và EVFTA, các 

biện pháp phi thuế thông thường như hạn ngạch, giấy phép nhập khẩu… đối với đồ 

gỗ chế biến ở các thị trường hầu hết đã được dỡ bỏ. Một số chính sách đặc thù liên 

quan đến thương mại một số loại gỗ có giá trị cao như: chính sách về thuế XK, các 

lệnh cấm XK… vẫn còn được duy trì nhưng với phạm vi hạn chế và hầu như không 

ảnh hưởng lớn tới tổng thương mại đồ gỗ, đặc biệt là đồ gỗ chế biến. 

+ Về phía địa phương: Để góp phần khuyến khích ngành CBGXK tỉnh Bình 

Định chuyển đổi cơ cấu theo hướng tăng sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao và 

giảm dần sản phẩm có giá trị gia tăng thấp. UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết 

định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Bình Định. 

- Phát triển nguồn nguyên liệu 

+ Về quy hoạch phát triển trồng rừng 

Trong vấn đề quy hoạch phát triển rừng nguyên liệu phục vụ cho ngành công 

nghiệp CBG đã được sự quan tâm từ phía Chính phủ và các Bộ có liên quan như: 



123 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg về “quy 

hoạch phát triển lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Đây là một văn bản bao trùm 

nhất hiện nay về lĩnh vực này. 

Năm 2012, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 

2/2/3012 về quy hoạch ngành chế biến gỗ “Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất 

ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030” Thực hiện Quyết định số 

2511/QĐ-BNN-KH ngày 20/8/2008 của Bộ NN và PTNT, Cục Chế biến, Thương 

mại nông lâm thủy sản và nghề muối và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã xây 

dựng quy hoạch công nghiệp CBG Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2030 và đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 

2728/QĐ-NN-CB ngày 31/10/2012. Đây được coi một bản quy hoạch chi tiết dành 

riêng cho ngành công nghiệp CBG và mở ra một định hướng mới trong việc khuyến 

khích đầu tư phát triển ngành công nghiệp CBG Việt Nam trong tương lai. 

Hoặc gần đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có 

Quyết định số 23/QĐ-BNN-TCLN ngày 4/1/2017 về việc phê duyệt “Quy hoạch 

chuyển đổi loài cây trồng rừng phục vụ Đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp”, với 

mục tiêu định hướng cho các địa phương xác định loài cây chủ lực để trồng rừng sản 

xuất, đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành lâm nghiệp trong giai đoạn từ nay đến năm 

2030. Theo đó, giai đoạn từ nay đến năm 2030, định hướng loài cây trồng rừng ở 8 

vùng sinh thái lâm nghiệp trên phạm vi cả nước gồm 43 loài. Trong đó, cây trồng lấy 

gỗ 24 loài; cây lâm sản ngoài gỗ và các mục đích khác 19 loài. Bên cạnh đó, quy 

hoạch diện tích trồng rừng tập trung giai đoạn 2016-2020 với diện tích 439.000ha, 

bình quân đạt 87.800ha/năm; giai đoạn 2026 - 2030, trồng rừng tập trung 571.000ha. 

Quy hoạch chuyển hóa rừng trồng sản xuất kinh doanh gỗ nhỏ hiện có sang kinh 

doanh rừng gỗ lớn, giai đoạn 2016- 2020 là 200.000ha, bình quân 40.000ha/năm. Đây 

có thể coi là một quyết định phát triển rừng trồng mang tính chất bền vững và ổn định 

về vùng nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam. 

+ Về hỗ trợ vốn phát triển trồng rừng 

Để thúc đẩy phát triển hoạt động trồng rừng và bảo vệ rừng, ngoài việc xây 

dựng và ban hành các quy hoạch, Chính phủ đã có các chính sách nhằm hỗ trợ cho 

các tổ chức, cá nhân tích cực trồng rừng và bảo vệ rừng. Cụ thể như: Quyết định của 

thủ tướng Chính phủ về “một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ 

kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp” ban 

hành ngày 14/09/2016, số 38/2016/QĐ-TTg. Mục đích của Quyết định này là hỗ trợ 

trồng rừng sản xuất, trồng cây phân tán và khuyến lâm là rừng sản xuất được hỗ trợ 

vốn từ ngân sách nhà nước được hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước, mức hỗ trợ cụ thể 

như sau: Trồng các loài cây sản xuất gỗ lớn (khai thác sau 10 năm tuổi), cây đa mục 
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đích, cây bản địa, mức hỗ trợ 8 triệu đồng/ha; trồng các loài cây sản xuất gỗ nhỏ (khai 

thác trước 10 năm tuổi) và cây phân tán (quy đổi 1.000 cây/ha), mức hỗ trợ 5 triệu 

đồng/ha. Đây là một quyết định thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước đối với 

vấn đề phát triển và bảo vệ rừng nhằm tạo ra một vùng nguyên liệu ổn định và bền 

vững cho ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam. 

- Nỗ lực từ phía doanh nghiệp chế biến gỗ 

+ Đầu tư vào công nghệ chế biến 

Trong thời gian qua các DN CBGXK tỉnh Bình Định đã có một số nỗ lực trong 

cải tiến công nghệ sử dụng trong chế biến đồ gỗ. Nhiều công nghệ giúp sử dụng 

nguyên liệu gỗ rừng trồng như: công nghệ xẻ, sấy và tạo các sản phẩm ván nhân tạo 

như ván dăm, ván ghép thanh, ván dán từ gỗ rừng trồng đã được phát triển. Các thiết 

bị cũng được cải tiến để phù hợp với đặc trưng nguyên liệu sử dụng (cải tiến các công 

nghệ xẻ, băm dăm, lò sấy,... phù hợp với đối tượng gỗ rừng trồng đường kính nhỏ). 

Một số công nghệ mới, hiện đại như công nghệ xử lý biến tính gỗ, tạo các vật liệu 

composite gỗ cũng đã đưa vào sử dụng. Đặc biệt, các DN cũng thường xuyên đánh 

giá lại máy móc, thiết bị hiện có để thực hiện đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị mới 

thay thế cho các máy móc thiết bị lỗi thời. 

+ Nâng cao chất lượng lao động 

Xác định lao động là yếu tố đầu vào quan trọng của DN, nó đóng góp rất lớn vào 

việc tạo ra sản phẩm chất lượng cao, ít hao phí nguyên nhiên liệu, tăng hiệu quả sản 

xuất kinh doanh, .... nên các DN CBGXK tỉnh Bình Định chủ động nâng cao tay nghề 

cho lao động (đào tạo ngắn hạn, dài hạn),.... hoặc cho người lao động tham gia các lớp 

tập huấn, huấn luyện do các tổ chức, cá nhân hoặc sở ban ngành và hiệp hội tổ chức. 

Ngoài ra, để thu hút lực lượng lao động chất lượng cao, tay nghề giỏi DN thường có 

những chính sách khen thưởng (bằng tài chính và phi tài chính), động viên để giữ chân 

người có trình độ tay nghề cao nhằm củng cố chất lượng lao động cho DN. 

3.4.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3.4.2.1. Những tồn tại, hạn chế  

Qua việc phân tích NLCT SPGXK tỉnh Bình Định trên thị trường quốc tế trong 

sự so sánh với một số đối thủ cạnh tranh cho thấy, NLCT SPGXK tỉnh Bình Định còn 

một số hạn chế như sau: 

- Sự bất hợp lý về cơ cấu sản phẩm 

Kim ngạch XK gỗ và sản phẩm gỗ của tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2017 có 

xu hướng tăng, nhưng trong cơ cấu sản phẩm xuất khẩu thì các sản phẩm thô (gỗ 

nguyên liệu) và sơ chế (viên nén gỗ, bột gỗ) vẫn chiếm tỷ trọng lớn, còn các sản 

phẩm tinh chế vẫn chiếm tỷ trọng chưa cao.  
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-  Sự phụ thuộc vào nguyên liệu và phụ liệu nhập khẩu 

Kết quả phân tích chuỗi giá trị cho thấy, các DN CBGXK tỉnh Bình Định chỉ 

tham gia ở khâu sản xuất, nghĩa là giá trị gia tăng của SPGXK tỉnh Bình Định chỉ 

được tạo ra bởi một khâu duy nhất là sản xuất. Mặc dù đã nỗ lực trong việc phát triển 

NNL đầu vào nhưng các yếu tố đầu vào (nguyên liệu và phụ liệu) của các DN 

CBGXK tỉnh Bình Định còn phụ thuộc lớn vào NK.  

- Chất lượng gỗ và SPGXK tỉnh Bình Định trên thị trường thế giới được đánh giá 

cao, đặc biệt ở các thị trường lớn như Mỹ, Nhật và EU song so với các đối thủ cạnh tranh 

như Trung Quốc, Malaysia,... thì SPGXK tỉnh Bình Định được đánh giá yếu thế hơn. 

Chất lượng SPGXK của tỉnh Bình Định còn chưa cạnh tranh được với sản phẩm gỗ 

của Trung Quốc trên thị trường quốc tế. 

- SPGXK tỉnh Bình Định chưa có sự khác biệt và độc đáo của sản phẩm, sản 

phẩm chưa đa dạng, nếu so với đối thủ nước ngoài thì SPGXK tỉnh Bình Định yếu thế 

hơn hẳn ở hai tiêu chí này. 

- SPGXK tỉnh Bình Định hầu hết chưa có thương hiệu riêng vì khâu tiêu thụ sản 

phẩm phụ thuộc hoàn toàn vào bên trung gian phân phối ở nước ngoài. Điều này gây 

nên hệ lụy là SPGXK tỉnh Bình Định không hoặc rất khó khẳng định thương hiệu 

riêng, phần lớn là gia công cho các trung gian phân phối, trong khi của Trung Quốc, 

Malaysia đều có những thương hiệu đã khẳng định được chỗ đứng tại thị trường EU 

như: QuanU, Qumei và Red Apple. Kết quả so sánh tiêu chí thương hiệu và uy tín 

thương hiệu của SPGXK tỉnh Bình Định so với đối thủ cạnh tranh được đánh giá có 

sức cạnh tranh yếu hơn.  

- Tồn tại, hạn chế xuất phát các yếu tố tác động đến NLCT SPGXK 

Kết quả phân tích các yếu tố nội lực ảnh hưởng đến cho thấy các DN CBGXK 

tỉnh Bình Định bị hạn chế về năng lực tài chính, trang thiết bị và công nghệ lạc hậu, 

khả năng tạo lập mối quan hệ của chủ doanh nghiệp kém, năng lực hoạt động 

marketing hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, NNL đầu vào còn phụ thuộc 

vào nhập khẩu đã ảnh hưởng lớn đến NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. Vì vậy, để nâng 

cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định cần ưu tiên cải thiện các yếu tố này. 

3.4.2.2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Hệ quả từ hội nhập kinh tế quốc tế 

Hội nhập kinh tế quốc tế vừa mang lại cơ hội, song cũng mang lại nhiều nguy cơ, 

thách thức cho nền kinh tế nói chung và ngành CBGXK tỉnh Bình Định nói riêng. Hội 

nhập kinh tế quốc tế làm cho thị trường XK SPG của Bình Định ngày càng mở rộng, 

đồng thời cùng với đó là sự ồ ạt của SPG nước ngoài vào Bình Định nói riêng và cả nước 

nói chung. Điều đáng quan tâm là tốc độ tăng giá trị XK SPG tỉnh Bình Định lại thấp 

hơn tốc độ tăng giá trị NK SPG vào thị trường Bình Định đã làm cho chỉ số cạnh tranh 
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thương mại của SPGXK tỉnh Bình Định giảm dần qua các năm. Đây không chỉ là đòn 

cảnh tỉnh cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định mà còn cho lãnh đạo địa phương và bản 

thân các DN phải thay đổi để khỏi bị thua thiệt ngay cả trên “sân khách lẫn sân nhà”. 

- Sự yếu kém trong khâu thiết kế mẫu mã 

Hiện nay, SPGXK tỉnh Bình Định chưa tạo được tính độc quyền về kiểu dáng, sự 

độc đáo về quy cách đóng gói và sự khác biệt về công năng sản phẩm. Các DN CBGXK 

tỉnh Bình Định chưa đầu tư mạnh ở khâu R&D, sự thiếu hụt nhân sự cả về chất lượng 

và số lượng ở các vị trí R&D, cụ thể là vị trí thiết kế sản phẩm làm cho SPGXK tỉnh 

Bình Định rất lớn. Chính điều này đã dẫn đến sự yếu kém trong cạnh tranh của SPGXK 

tỉnh Bình Định so với đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh nước ngoài 

(Trung Quốc, Malaysia,...) về tính độc đáo và sự khác biệt của sản phẩm. 

- Thiếu sự liên kết trong sản xuất và chế biến gỗ 

+ Về liên kết trong sản xuất, theo Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định (FPA), các 

mô hình liên kết thành công trong ngành không nhiều, vẫn xảy ra hiện tượng doanh 

nghiệp gỗ do lo sợ thiếu nguyên liệu thường phải thu gom quá nhiều nguyên liệu vào 

thời điểm đầu mùa, tiền vốn tự có và vốn vay nằm trong số nguyên liệu đó. Mặt khác, 

khách hàng lại đặt loại hàng có nguyên liệu khác không phải loại mà DN đã có trong 

kho khiến DN vừa phải lo tìm nguyên liệu mới, vừa lo tiền vốn để mua nguyên liệu 

mới... Việc tăng cường liên kết sản xuất trong ngành gỗ là vấn đề cần được tiếp tục 

đẩy mạnh trong thời gian tới. 

+ Liên kết về thông tin giữa các DN CBG vẫn phổ biến là tình trạng mỗi DN tự 

xoay xở để tìm thông tin về nguồn cung, về khách hàng, cạnh tranh chèo kéo khách 

hàng của nhau một cách không lành mạnh (dẫn tới thiệt hại chung cho DN, và chỉ có 

khách hàng là được lợi từ cuộc đua xuống đáy về giá của DN). Chưa có một kênh 

thông tin chung nào mà ở đó các DN có thể cùng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ 

lẫn nhau, chia sẻ nguồn cung và cả khách hàng để đạt được những hợp đồng lớn, 

thu hút được các khách hàng lớn, ổn định. 

- Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, sản xuất manh mún 

Các DN CBGXK tỉnh Bình Định chủ yếu là nhỏ chiếm 35% và quy mô vừa chiếm 

49,17%, quy mô siêu nhỏ chiếm 11,67%. Với quy mô này các DN rất khó thực hiện 

được các hợp đồng lớn của nước ngoài nên hầu hết là gia công, chưa xây dựng được 

thương hiệu cho mình, phần lớn sản phẩm được bán qua các khâu trung gian, công tác 

đào tạo nguồn nhân lực cho ngành CBG chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức.  

- Công nghệ sản xuất lạc hậu 

Các DN CBGXK tỉnh Bình Định trong thời gian qua đã nỗ lực trong cải tiến công 

nghệ sử dụng trong CBG. Nhiều công nghệ mới, hiện đại đã được đưa vào sản xuất 

nhưng mức đầu tư tương đối lớn, chỉ có một vài DN quy mô lớn triển khai còn lại phần 
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lớn các DN vẫn sử dụng công nghệ chế biến còn thô sơ, mang tính thủ công, đơn lẻ, 

thiếu sự kết hợp và phát triển đồng bộ.  

- Yếu kém về công nghiệp phụ trợ và có liên quan 

Mặt dù đã có cơ chế chính sách của nhà nước cho phát triển công nghiệp phụ 

trợ, đó là Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg, ngày 22/3/2011 của Thủ tướng chính phủ 

về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ, nhưng chính sách này hiện 

nay còn thiếu nhất quán và chưa có hiệu quả. Tuy nhiên, quyết định này được đánh 

giá là chưa đủ mạnh để thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển. Và tính đến nay, tỉnh 

Bình Định hầu như vắng bóng các công ty sản xuất các sản phẩm linh kiện, phụ kiện, 

phụ tùng và vật liệu phục vụ cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định.  

3.4.3. Những vấn đề cần rút ra để nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định trong 

thời gian tới 

Từ kết quả đánh giá trên để nâng cao NLCT cho SPGXK tỉnh Bình Định trong 

thời gian tới ta cần chú trọng thực hiện các giải pháp tác động đến các yếu tố sau: 

Thứ nhất: Cần ưu tiên cho việc việc phát triển nguồn nguyên liệu đầu vào nhằm 

hạn chế sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu đang ngày càng khan hiếm và đắt đỏ. 

Thứ hai: Cần tăng năng lực tài chính cho các DN CBGXK tỉnh Bình Định vì tài 

chính là gốc rễ của DN trong khi các DN CBGXK tỉnh Bình Định phần lớn có quy 

mô nhỏ và vừa. Do đó, năng lực tài chính yếu kéo theo nhiều vấn đề trong sản xuất và 

tiêu thụ làm cho NLCT của SPGXK tỉnh Bình Định yếu đi trên thị trường quốc tế. 

Thứ ba: Cần đầu tư thiết bị và công nghệ vì phần lớn thiết bị công nghệ của các 

DN CBGXK tỉnh Bình Định có trình độ lạc hậu. Hầu hết các DN sử dụng trình độ 

công nghệ thủ công và bán thủ công. 

Thứ tư: Tăng cường mối liên kết giữa các doanh nghiệp vì hiện nay các DN 

hoạt động rời rạc, cạnh tranh nhau nên giữa các DN không có sự liên kết với nhau. 

Đây là một trong những nguyên nhân có tác động mạnh mẽ đến NLCT của SPGXK 

tỉnh Bình Định. 

Thứ năm: Tăng cường hoạt động marketing và thiết kế sản phẩm. Thông qua 

nghiên cứu các tiêu chí định tính để đánh giá NLCT SPGXK tỉnh Bình Định cho thấy 

hiện tại SPGXK tỉnh Bình Định bị yếu thế về thương hiệu, yếu kém trong khâu thiết 

kế mẫu mã sản phẩm.  

Thứ sáu: Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ. Vì kết quả phân tích ở trên cho 

thấy, các DN CBGXK tỉnh Bình Định phụ thuộc phần lớn vào phụ liệu nhập khẩu. 

Đây là một trong những nguyên nhân làm giảm NLCT của SPGXK tỉnh Bình Định. 
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CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP  

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM GỖ XUẤT 

KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH 

4.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CƠ HỘI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 

SẢN PHẨM GỖ Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH  

4.1.1 Định hướng 

Ngành CBGXK tỉnh Bình Định có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh 

tế xã hội địa phương. Do đó, để duy trì và tiếp tục phát triển trong thời gian tới, ngành 

CBGXK tỉnh Bình Định đã vạch ra các định hướng phát triển như sau: 

Định hướng thị trường: Tiếp tục duy trì các thị trường truyền thống có sức 

mua lớn như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, EAC, đồng thời tìm kiếm thị trường 

mới có tiềm năng với các sản phẩm chủ yếu thuộc nhóm nội thất và sản phẩm ngoài trời. 

Định hướng nguồn cung ứng nguyên liệu: Kết hợp các nguồn nguyên liệu gỗ 

khác nhau để phát triển công nghiệp CBG. Nguyên liệu phục vụ công nghiệp CBG 

vẫn bao gồm gỗ NK và gỗ khai thác trong nước từ rừng trồng, gỗ rừng tự nhiên được 

quản lý và sử dụng bền vững, chú trọng sử dụng gỗ các cây công nghiệp theo hướng 

đa mục đích. Ưu tiên NK gỗ lớn cho gia công bề mặt sản phẩm gỗ và chế biến đồ gỗ 

mỹ nghệ. Sử dụng kết hợp các sản phẩm khác như kính, nhôm, innox, thép.... hoặc 

các sản phẩm kim loại khác nhằm tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm đồng thời giảm 

bớt gánh nặng về nguyên liệu gỗ. 

Định hướng chủng loại sản phẩm: các DN CBGXK tỉnh Bình Định cần chuyển 

dần từ sản xuất đồ gỗ ngoại thất sang sản xuất đồ gỗ nội thất, đồng thời hạn chế việc 

XK dăm gỗ, bột gỗ.  

Định hướng quy mô và công nghệ chế biến: Tập trung rà soát, củng cố và nâng 

cấp hệ thống cơ sở CBG quy mô vừa và nhỏ, đồng thời phát triển công nghiệp CBG 

quy mô lớn. Phát triển các khu, điểm CBG hiện tại (Phú Tài, Long Mỹ) và các khu vệ 

tinh như Phước An (huyện Tuy Phước), huyện An Nhơn, Hoài Nhơn, Nhơn Bình 

(TP.Quy Nhơn) có quy mô thích hợp để liên doanh liên kết cùng sản xuất theo hướng 

chuyên môn hóa, vừa tận dụng tối đa NNL, vừa sản xuất các phụ kiện cho các cơ sở 

sản xuất khác trong tỉnh Bình Định cũng như các tỉnh lân cận Quảng Ngãi, Phú Yên, 

Gia Lai, Kom Tum, Đăk Lăk. Từng bước phát triển và hiện đại hóa công nghiệp CBG 

quy mô nhỏ, các cơ sở sản xuất, chế biến tổng hợp gỗ rừng trồng ở các vùng nông 

thôn và làng nghề truyền thống, góp phần đa dạng hóa các SPGXK. Sử dụng công 

nghệ, thiết bị phù hợp từng loại sản phẩm, chú trọng áp dụng công nghệ xử lý nâng 

cao chất lượng SPG; công nghệ tạo sản phẩm mới; công nghệ sản xuất keo dán và 

chất phủ mặt đáp ứng yêu cầu môi trường; các công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nguyên 
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liệu trong sản xuất đồ gỗ, ván nhân tạo; công nghệ sử dụng phế liệu nông, lâm 

nghiệp, chất thải để làm nguyên liệu cho ngành CBG; công nghệ sử dụng phế, phụ 

liệu của công nghiệp CBG. 

Định hướng nguồn nhân lực: Tỉnh Bình Định có nguồn lao động dồi dào, lao 

động chưa qua đào tạo chiếm tỷ trọng lớn. Do đó, Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục hỗ trợ các trường Đại học trên địa 

bàn tỉnh Bình Định nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung về phát triển các ngành 

đào tạo liên quan đến CBGXK, đặc biệt là đào tạo đội nhân viên thiết kế sản phẩm, 

đây là khâu yếu nhất của các DN CBGXK tỉnh Bình Định. Các DN CBGXK tỉnh 

Bình Định cần liên kết chặt chẽ với các trường Đại học, Cao đẳng, đặc biệt với các 

trường công nhân kỹ thuật về đào tạo theo đơn đặt hàng nhằm cung cấp nguồn lao 

động có tay nghề kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ và tạo điều kiện tốt nhất để sinh 

viên chuyên ngành về lâm sản được thực hành, thực tập tại các DN nhằm tiếp cận 

thực tế và tạo môi trường làm việc mang tính chuyên nghiệp. Khuyến khích các DN 

đào tạo nghề cho công nhân theo hình thức đào tạo tại chỗ, vừa đào tạo vừa thực hành 

như mở lớp đào tạo nghề cho công nhân.  

4.1.2. Những cơ hội về nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu ở 

tỉnh Bình Định  

4.1.2.1. Cơ hội từ những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước tác động đến 

Ngành sản xuất, chế biến lâm sản xuất khẩu 

Toàn cầu hóa đã thúc đẩy Việt Nam tham gia vào các tổ chức quốc tế, điều này 

tạo ra cho các DN CBGXK tỉnh Bình Định có nhiều cơ hội phát triển SX kinh doanh. 

a. Hợp tác với ASEAN  

Từ năm 1995, trở thành thành viên chính thức ASEAN, Việt Nam đã tham gia 

vào tất cả các hoạt động của ASEAN, trong đó quan trọng nhất là các cam kết thực 

hiện Hiệp định về Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA). Việc gia nhập cộng 

đồng chung này mang lại cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định nhiều cơ hội về tăng 

cường thương mại quốc tế, mở rộng thị trường ưu đãi, thu hút vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI), chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

b. Hiệp định Thương mại hàng hóa Việt Nam - Hoa Kỳ  

Theo cam kết trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã tạo ra nhiều 

cơ hội cho các DN CBGXK của tỉnh Bình Định như sau: 

- Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ đã tạo cơ hội tiếp cận thị trường 

rất lớn cho hàng hóa XK của Việt Nam, đặc biệt là những sản phẩm chế tạo sử dụng 

nhiều lao động như SPGXK tỉnh Bình Định.  
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- Cơ hội tốt cho NK công nghệ hiện đại và nguyên liệu đầu vào chất lượng cao 

cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định. 

- Cơ hội thu hút đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định. 

c. Gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) 

Việc tham gia WTO tạo ra cho ngành CBGXK Bình Định có những cơ hội sau: 

- Tạo điều kiện thuận lợi để SPGXK tỉnh Bình Định mở rộng thị trường và được 

cạnh tranh bình đẳng trên thị trường của các nước thành viên. 

- Tạo điều kiện để phát triển nông lâm nghiệp, tiếp thu có chọn lọc những kinh 

nghiệm tốt, tránh được những sai lầm của các nước đi trước để cung cấp đầy đủ 

nguồn nguyên liệu đầu vào dồi dào, chất lượng tốt cho ngành CBGXK. 

 - Tạo điều kiện để Nhà nước, UBND tình Bình Định có định hướng phát triển 

các vùng SX lâm sản, thay đổi hệ thống chính sách kịp thời theo hướng có lợi cho 

người trồng rừng, góp phần tích cực cho việc đáp ứng nhu cầu nguồn nguyên liệu gỗ 

cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định. 

d. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP)  

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) là 

tên gọi mới sau điều chỉnh một số nội dung của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 

Dương TPP, với 11 thành viên TPP (gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, 

Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam) đã được ký chính 

thức tại Santiago, Chile vào ngày 8/3/2018. CPTPP sẽ đi vào thực hiện 60 ngày sau 

khi một nửa số nước tham gia ký hiệp định hoàn tất thủ tục thông qua tại Quốc hội 

mỗi nước (dự kiến có hiệu lực vào cuối năm 2018 hoặc nửa đầu năm 2019).), cùng 

với các hiệp định thương mại tự do FTA khác hiệp định này được kỳ vọng sẽ kéo 

theo những chuyển dịch mới cả về kinh tế và địa chính trị khu vực và thế giới. Điều 

này mở ra cơ hội lớn cho các DN. Hiệp định này mang lại những cơ hội cho SPGXK 

của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bình Định nói riêng về mở rộng thị trường XK, 

thu hút vốn đầu tư và khoa học cộng nghệ. 

4.1.2.2. Cơ hội về nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu ở tỉnh 

Bình Định từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã ngày càng phát triển cả về 

chiều sâu và lẫn chiều rộng điều đó đã và đang tạo ra nhiều cơ hội để nâng cao năng 

lực sản xuất cũng như NLCT cho SPGXK tỉnh Bình Định, cụ thể là: 

-  Cơ hội mở rộng thị trường 

Việc tham gia vào các tổ chức quốc tế cũng như việc hàng loạt các FTA đã và 

đang sắp có hiệu lực được kỳ vọng sẽ giúp mở rộng thị trường xuất khẩu cho ngành 

gỗ trong thời gian tới. Đặc biệt hơn nữa là sắp tới FTA giữa Việt Nam - Liên minh 
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kinh tế Á Âu là cơ hội rất lớn để ngành gỗ mở rộng xuất khẩu sang thị trường này. 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) dự kiến có hiệu lực vào đầu 

năm 2018, đây chính là cơ hội để các DN mở rộng XK và tận dụng những lợi thế có 

được từ Hiệp định. Chẳng hạn như hầu hết các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và nội 

thất XK từ Việt Nam sang EU sẽ được hưởng mức thuế 0% khi EVFTA có hiệu lực. 

Mức thuế này được áp dụng cho các sản phẩm gỗ chế biến và sản phẩm gỗ (mức thuế 

trước EVFTA là 3%); đồ nội thất bằng tre hoặc mây (mức thuế trước là 5,6%); ván ép 

gỗ (trước là 4%), đồ trang trí bằng gỗ (trước là 3%). Cam kết này sẽ cải thiện hoạt 

động thương mại giữa Việt Nam và EU một cách đáng kể.  

Bên cạnh đó, Hiệp định Đối tác Tự nguyện về thực thi luật, quản trị rừng và 

thương mại gỗ và sản phẩm gỗ (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và EU hiện cũng đã kết 

thúc đàm phán. Mục tiêu của Hiệp định VPA/FLEGT là mở rộng thị trường XK 

thông qua cam kết xây dựng Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam và phục vụ 

việc cấp phép FLEGT cho các lô hàng gỗ và SPGXK sang EU. Đây là giấy thông 

hành để các lô hàng gỗ của Việt Nam khi XK vào EU không phải thực hiện trách 

nhiệm giải trình về truy xuất gỗ hợp pháp như trước nữa. Với các lợi thế như vậy, 

ngành CBG Việt Nam nói chung và ngành CBGXK tỉnh Bình Định nói riêng có 

nhiều cơ hội  để mở rộng thị trường tiêu thụ của mình. 

- Cơ hội thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo cơ hội cho các dòng vốn nước ngoài đổ vào Việt 

Nam. Đặc biệt, trong những năm gần đây, khi môi trường kinh doanh được đổi mới 

mạnh mẽ, khuyến khích, ưu đãi các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi 

trường, ưu tiên các dự án phát triển công nghệ phụ trợ… là những tiền đề quan trọng 

để nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ mạnh vào Việt Nam nói chung và 

tỉnh Bình Định nói riêng trong những năm qua.  

Cụ thể, trong giai đoạn 2012 -2017 (xem chi tiết phụ lục 16), số lượng các dự án 

FDI đầu tư vào tỉnh Bình Định cũng có nhiều biến động. Cụ thể, năm 2012 số dự án là  

4 dự án, đến năm 2013 tăng lên 6 dự án và đến năm 2016 tăng lên 10 dự án, nhưng đến 

năm 2017 giảm xuống còn 8 dự án. Đặc biệt, năm 2017 số dự án ( đạt 115,95 triệu 

USD) giảm xuống nhưng tổng vốn đầu tư đăng ký lại tăng so với năm 2016 là 35,851 

triệu USD. Đây là sự chuyển biến tích cực trong việc thu hút FDI, có được sự chuyển 

biến này là nhờ việc tham gia tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 

Nam mang lại cũng như sự tích cực cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Bình Định. 

 Phần lớn các nguồn vốn FDI vào tỉnh Bình Định đến từ Mỹ với tổng vốn đăng ký 

là 285,11 triệu/ USD, chiếm 30,86% tổng vốn đăng ký đầu tư; xếp thứ hai là Nhật Bản 

với 12 dự án, tổng vốn đầu tư 101,374 triệu/USD, chiếm 10,97%; Thái Lan xếp thứ 3 

với vốn đăng ký đầu tư 91,79 triệu/USD, các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh trên 
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nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến lâm sản, 

may mặc, tư vấn... Ngoài ra, các quốc gia Châu Á như Trung Quốc, Singapore, Hồng 

Kông, Đài Loan cũng đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam. Sự tăng lên về số lượng dự án và 

nguồn vốn FDI vào tất cả các ngành nghề của tỉnh Bình Định, trong đó có ngành 

CBGXK. 

- Cơ hội tiếp cận thị trường nguyên liệu mới, giá rẻ 

Ngành CBGXK Bình Định có thị trường tiêu thụ lớn và chủ yếu là Châu Âu và 

Hoa kỳ, họ đều bắt buộc phải sử dụng 70% nguyên liệu có chứng chỉ FSC, 30% còn 

lại là gỗ có nguồn gốc. Bên cạnh đó, từ tháng 3/2013, DN XK gỗ vào EU còn phải 

gánh thêm đạo luật FLEGT cũng yêu cầu các lô đồ gỗ nhập vào EU phải minh bạch, 

rõ ràng về nguồn gốc gỗ nguyên liệu mới cho NK. Tuy nhiên, nguồn gỗ trong nước 

không phù hợp với nhu cầu SX đồ gỗ XK và cũng chưa có chứng chỉ FSC. Chính vì 

vậy, NNL gỗ của Bình Định bị ảnh hưởng đáng kể từ gỗ NK. Lượng gỗ NK tương 

đối lớn chiếm 30-50%.  

Do vậy, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã mở ra nhiều thị trường cung ứng 

gỗ nguyên liệu cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định vừa đảm bảo tiêu chuẩn, chất 

lượng và giá cả rẻ hơn so với trước đây do được hưởng ưu đãi là thành viên. Điều này 

được minh chứng thông qua sự tăng lên về số lượng thị trường cung ứng nguyên liệu 

gỗ cho ngành CBGXK của tỉnh. Theo báo cáo của Sở công thương Bình Định, thị 

trường NK nguyên liệu gỗ cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định từ 20 quốc gia năm 

2012 đến năm 2015 đã tăng lên 30 quốc gia và đến nay là 41 quốc gia. Việc tìm kiếm 

được nhiều thị trường cung ứng nguyên liệu là cơ hội để lựa chọn nơi cung ứng tốt 

nhất, tránh sức ép từ người bán…..và đây là cơ hội để ngành giảm giá thành sản 

phẩm, góp phần tích cực vào việc tăng NLCT cho SPGXK tỉnh Bình Định. 

-  Cơ hội tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại 

  Toàn cầu hóa tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là sự đầu tư 

của các nước tiên tiến có nền khoa học và công nghệ phát triển cao như Mỹ, Nhật 

Bản,…. Sự tham gia liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài giúp cho các DN 

CBGXK tỉnh Bình Định có cơ hội tiếp cận với khoa học và công nghệ cao mà qua đó 

từng bước thu hẹp khoảng cách về kiến thức, kỹ năng nghiên cứu phát triển cũng như 

nâng cao năng lực sáng tạo khoa học - công nghệ của ngành CBGXK. Theo Báo cáo 

Quy hoạch công nghiệp CBG Việt nam đến năm 2015 và tầm nhìn 2020 của Bộ 

NN&PTNN (2010) các DN CBGXK Bình Định nói riêng và vùng Duyên Hải Nam 

Trung Bộ nói chung thì 100% dây chuyền sản xuất của các DN được khảo sát là bán 

tự động. Khoảng 30 % trong số đó trình độ công nghệ đạt tiên tiến, còn lại 70% có 

trình độ công nghệ ở mức trung bình.  
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Công tác xử lý môi trường đã được các DN quan tâm, khoảng 80 % số DN được 

khảo sát có hệ thống thiết bị xử lý môi trường đảm bảo sức khỏe cho người lao động. 

Đến năm 2014, các DN gỗ Bình Định đang sử dụng công nghệ CBG tầm trung bình, 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và áp dụng nhiều quy trình được 

chứng nhận như Chuỗi hành trình CoC FSC, VFTN, BSCI, BRC... đảm bảo khả năng 

đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng loạt, chất lượng đồng bộ, thời gian giao hàng nhanh, 

kiểu dáng mẫu mã hợp thị hiếu, thời trang [27]. Điều đó cho thấy có sự thay đổi trong 

việc sử dụng công nghệ sản xuất của các DN CBGXK nơi đây. Đây là một cơ hội lớn 

giúp cho ngành công nghiệp CBG của Bình Định nâng cao vai trò và vị thế của mình 

trong chuỗi giá trị đồ gỗ toàn cầu và nâng cao năng lực sản xuất của mình. 

-  Cơ hội tăng khả năng cạnh tranh bằng cách cải thiện chất lượng dịch vụ, cơ sở 

hạ tầng, giảm chi phí sản xuất  

Thời gian qua, do tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn 

cầu nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN CBGXK trên địa bàn tỉnh Bình 

Định gặp nhiều khó khăn... Nhưng, đáng mừng là trong bối cảnh khó khăn như vậy, 

nhiều DN CBG trên địa bàn tỉnh đã tập trung cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng 

sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường để 

phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các DN CBGXK tỉnh Bình 

Định đều ra sức củng cố hệ thống tổ chức sản xuất để thực hiện tiết kiệm tối đa trong 

sản xuất, nhằm giảm giá thành sản phẩm, nhất là tiết kiệm gỗ nguyên liệu. Điều này 

đã mang đến kết quả kinh doanh tốt cho các DN CBGXK tỉnh Bình Định trong thời 

gian qua. Theo thống kê của Sở công thương năm 2017, giá trị kim ngạch XK của 

ngành CBGXK tỉnh đạt khoảng 373.147 triệu USD, tăng 3,28% so với năm 

2016; chiếm 50,4% tổng giá trị KNXK toàn tỉnh. Thị trường XK cũng tăng trưởng 

vượt bậc, từ 31 quốc gia năm 2012, đến năm 2014 tăng lên 66 quốc gia và năm 2017 

là 85 quốc gia (xem phụ lục 19). Do đó, để tiếp tục nâng cao NLCT SPGXK trong 

thời gian tới Hiệp hội Gỗ và lâm sản tỉnh Bình Định (FPA) yêu cầu: 

 Mỗi DN cần nhận thức rõ về chi phí sản xuất; xây dựng giá thành cạnh tranh 

trên cơ sở áp dụng công cụ quản lý hiện đại, sử dụng con người hiệu quả và máy móc 

trang thiết bị tiên tiến; đồng thời phải sắp xếp đổi mới dây chuyền sản xuất phù hợp, 

bảo đảm không có công đoạn thừa. Về nguyên liệu và các sản phẩm dịch vụ khác, các 

DN cung ứng sản phẩm và dịch vụ cần quan tâm tương trợ các DN bằng cách giảm 

giá nguyên liệu gỗ, vật tư... với mức giảm từ 5% trở lên. Đồng thời, các DN NK 

nguyên liệu cần hỗ trợ tìm kiếm, giới thiệu và mạnh dạn kinh doanh thương mại 

nhiều nguyên vật liệu mới, có khả năng thay thế gỗ trên thị trường toàn cầu, hoặc các 

vật liệu kết hợp với gỗ (như vải sợi, nhựa, kim loại, kính, đá…).  
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4.2. MỘT SỐ NHÓM GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH 

TRANH SẢN PHẨM GỖ XUẤT KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH 

4.2.1  Nhóm giải pháp về nguồn nguyên liệu đầu vào 

4.2.1.1. Mục tiêu của giải pháp 

Tăng khả năng tự chủ nguyên liệu cho các DN CBGXK tỉnh Bình Định, từ đó 

góp phần làm tăng NLCT cho SPGXK tỉnh Bình Định. 

4.2.1.2. Cơ sở của giải pháp 

Kết quả đánh giá NLCT SPGXK theo quan điểm chuỗi giá trị cũng như phân 

tích yếu tố môi trường bên ngoài cho thấy các DN CBG tỉnh Bình Định phụ thuộc 

vào NK, đặc biệt là phụ liệu đầu vào phải nhập đến 78,95%. Hơn nữa, phân tích yếu 

tố ảnh hưởng nội tại cho thấy, yếu tố NNL lại có mức ảnh hưởng khá và đến NLCT 

SPGXK tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, kết quả phân tích cơ hội và thách thức cho 

thấy, hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ là cơ hội cho việc mở rộng thị trường nguyên 

liệu đầu vào của các DNCBGXK tỉnh Bình Định. 

4.2.1.3. Những giải pháp cụ thể nhằm cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào  

- Về phía các DN CBGXK, để thực hiện giải pháp này, cần: 

+ Tăng cường trồng rừng, xây dựng mối liên kết giữa các DN với nhau và tăng 

cường hợp tác với người dân 

Hiện nay, Chính phủ đang có chính sách giao đất trồng rừng cho người dân, với 

chính sách này các DN cần đầu tư tạo nguồn cung cấp nguyên liệu cho chính mình 

như kết hợp với người dân trồng rừng, đầu tư giống, vốn, phân bón… thực hiện kế 

hoạch khai thác và chế biến tại chỗ, vừa giảm được chi phí NK, chế biến mà lại chủ 

động được NNL. Tính khả thi trong việc liên kết giữa DN và người dân trồng rừng rất 

cao, vì người dân có đất, có sự hỗ trợ từ Chính phủ nhưng lại thiếu vốn, thiếu hiểu biết 

về quy trình cấp chứng chỉ rừng. Do đó, để đáp ứng nhanh và bền vừng NNL cho 

mình các DN CBGXK tỉnh Bình Định nên nhanh chóng triển khai kế hoạch liên kết 

với người dân để trồng rừng nguyên liệu cho mình. Đặc biệt, cần chú trọng phát triển 

nhanh và mạnh các khu rừng đạt chứng chỉ FSC. 

 Các DN CBGXK cần liên kết với người dân trong việc mua nguyên liệu gỗ cũng 

là giải pháp nhằm giảm chi phí về nguyên liệu cho các DN.  

Ngoài ra, các DN liên kết với nhau, tổng hợp nhu cầu về gỗ để cùng nhập những lô 

gỗ lớn, như vậy vừa được giá rẻ vừa giảm được nhiều chi phí mua hàng và các thủ tục 

hành chính khác. Hình thức này vừa có được NNL giá rẻ vừa giảm được sức ép từ nhà 

cung ứng trong việc cung cấp nguyên liệu. Và cũng chính sự liên kết này sẽ tạo nên sức 

mạnh về vốn, giảm được nhiều chi phí mua hàng, mua được giá sỉ, đồng thời chủ động 

được NNL. 
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+Tăng cường trồng rừng cấp phép 

Bên cạnh các hình thức liên kết trồng rừng trong nước thì các DN CBGXK tỉnh 

Bình Định, đặc biệt là các DN quy mô lớn cần tính đến phương án trồng rừng cấp 

phép (chứng nhận CoC, FSC,...) ở nước ngoài bằng cách thuê đất, đặc biệt là các 

nước lân cận có điều kiện thuận lợi cho cây trồng lâm nghiệp như Campuchia, Lào,... 

-  Về phía Chính phủ và Hiệp hội chế biến gỗ & lâm sản Bình Định, để thực 

hiện giải pháp này cần hỗ trợ ký kết với các nước để nhập nguồn nguyên liệu. 

 Chính phủ và Hiệp hội chế biến gỗ và lâm sản Bình Định tạo mọi điều kiện hỗ 

trợ cho các DN chế biến gỗ xuất khẩu về vấn đề nguyên liệu bằng cách đứng ra ký kết 

với các nước có NNL dồi dào, cam kết cung cấp dài hạn cho Việt Nam để hạn chế việc 

NK bấp bênh do sự tự phát từ mỗi DN, vừa giá cao vừa tốn chi phí do mua với khối 

lượng ít. Muốn làm được điều này các DN CBGXK tỉnh Bình Định phải liên kết hỗ trợ 

với nhau nhằm cung cấp thông tin về nhu cầu gỗ sử dụng hằng năm. Từ đó, thông qua 

cơ quan chức năng hay Hiệp hội gỗ của tỉnh đứng ra tổng hợp, sau đó lên kế hoạch 

trình Chính phủ xét duyệt ký kết hợp đồng với nước nào có nguồn gỗ lớn, giá rẻ để 

cung cấp lâu dài cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định. 

4.2.2. Nhóm giải pháp về vốn và sử dụng vốn để tăng năng lực tài chính cho các 

doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ ở Bình Định  

4.2.2.1. Mục tiêu của giải pháp 

 Mục tiêu của giải pháp này nhằm góp phần làm tăng năng lực tài chính cho các 

DN CBGXK tỉnh Bình Định. 

4.2.2.2. Cơ sở của giải pháp 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn là các DN CBGXK tỉnh Bình Định có 

quy mô nhỏ vì vậy năng lực tài chính rất hạn chế. Hơn nữa, phân tích yếu tố ảnh 

hưởng nội tại cho thấy, yếu tố năng lực tài chính có mức ảnh hưởng cao nhất đến 

NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. Thêm vào đó, phân tích cơ hội và thách thức cho 

thấy, hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ là cơ hội cho việc thu hút đầu tư cho DN. Với 

những thực trạng này, cần có những giải pháp sau để nâng cao năng lực tài chính cho 

các DN CBGXK tỉnh Bình Định trong thời gian tới. 

4.2.2.3. Những giải pháp cụ thể   

Để tăng năng lực tài chính thì các DN CBGXK tỉnh Bình Định cần: 

- Tăng cường công tác huy động vốn và sử dụng vốn  

 + DN có thể tích lũy vốn từ lợi nhuận và khấu hao nhằm tích lũy vốn để đầu tư, 

tăng khả năng cạnh tranh. Chủ động huy động vốn thông qua nhiều kênh trong và 

ngoài nước bằng cách cổ phần hóa DN, tham gia thị trường chứng khoán, huy động 

từ cán bộ công nhân viên, khuyến khích các cá nhân, ngân hàng trong và ngoài nước 
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tham gia đầu tư vốn dưới hình thức liên doanh. Phát hành cổ phiếu để thu hút vốn 

nhàn rỗi trong nhân dân đối với các DN đã cổ phần hóa.  

+ Các DN CBG cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, quay vòng vốn, tránh bị 

chiếm dụng vốn từ những nhà cung ứng, huy động khách hàng ứng trước tiền hàng 

như: mua nợ nguyên vật liệu, mua gối đầu sản phẩm, ứng trước tiền hàng chỉ áp dụng 

được với những khách hàng truyền thống khách quen của DN, hoặc những hợp đồng 

lớn khách hàng mở LC ứng trước tiền hàng để hỗ trợ cho DN hoàn tất hợp đồng. 

+ Các DN cần lành mạnh hoá các nguồn vốn còn ứ đọng bằng các hành động 

như: thanh lý máy móc thiết bị cũ, các trang thiết bị vật tư, nguyên vật liệu không còn 

sử dụng hiệu quả nữa.  

- Tiếp cận và khai khác các nguồn vốn hỗ trợ khác từ Chính phủ, các tổ chức tín 

dụng trong và ngoài nước nhằm tranh thủ sự ưu đãi về lãi suất, lệ phí và thời hạn vay 

cũng là cách để bổ sung thêm vào nguồn lực tài chính của DN. 

4.2.3. Nhóm giải pháp về đầu tư thiết bị và công nghệ 

4.2.3.1. Mục tiêu của giải pháp 

Mục tiêu của giải pháp này nhằm nâng cao hàm lượng công nghệ vào sản phẩm 

để nâng cao năng suất, tăng chất lượng SPGXK tỉnh Bình Định thông qua đầu tư 

trang thiết bị và công nghệ hiện đại. 

4.2.3.2. Cơ sở của giải pháp 

Kết quả nghiên cứu cho thấy cơ cấu SPGXK tỉnh Bình Định đa dạng, nhưng 

phần lớn là những sản phẩm cho giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ trong sản 

phẩm thấp như gỗ ngoài trời, gỗ nguyên liệu và gỗ sơ chế.  

Phân tích yếu tố ảnh hưởng nội tại cho thấy, yếu tố trang thiết bị và công nghệ 

có mức ảnh hưởng lớn đến NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. Đồng thời qua nội dung 

phân tích này cũng chỉ ra rằng trình độ công nghệ của các DN CBGXK tỉnh Bình 

Định lạc hậu. Điều đó góp phần làm cho chất lượng SPGXK tỉnh Bình Định có sức 

cạnh tranh ở mức trung bình so với các đối thủ. 

Phân tích cơ hội và thách thức cho thấy, hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ là cơ 

hội cho các DNCBGXK tỉnh Bình Định tiếp cận với thiết bị và công nghệ hiện đại. Do 

vậy, để nâng cao năng lực thiết bị, công nghệ cần thực hiện các giải pháp sau: 

4.2.3.3. Những giải pháp cụ thể về đầu tư thiết bị và công nghệ 

Để thực hiện giải pháp này các DN CBGXK cần: 

- Đầu tư đổi máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại với giá cả phù hợp với năng 

lực tài chính của từng DN (thời gian khấu hao ngắn, chi phí duy tu, bảo dưỡng thấp) 

để nhanh chóng đi vào sản xuất ổn định đạt hiệu quả cao.   
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- Nâng cao chất lượng công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị 

cũng như các tài sản cố định khác nhằm tăng tuổi thọ, độ tin cậy của máy móc thiết 

bị, đảm bảo chất lượng hoạt động, hạn chế đến mức thấp nhất những gián đoạn trong 

quá trình sản xuất làm giảm chất lượng sản phẩm.  

- Một trong những giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao năng lực công nghệ 

trong điều kiện DN thiếu vốn là việc đi mua máy móc thiết bị, công nghệ bằng hình 

thức trả chậm, trả nhiều giai đoạn, thời gian trả kéo dài hoặc hình thức trả góp. 

- Bên cạnh đó, nâng cao năng lực công nghệ cần chú trọng đến việc tích cực triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin giữ vai trò rất quan trọng 

trong phát triển của mỗi DN. Vì vậy, các DN CBGXK tỉnh Bình Định cần tích cực 

triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. Bên cạnh xây dựng phần cứng 

(kỹ thuật), các DN cần quan tâm đến hoàn thiện phần mềm (nội dung) của trang Web 

nhằm đảm bảo thông tin trên mạng được đầy đủ, kịp thời và chính xác. Đồng thời, cần 

nâng cao hiệu quả sử dụng mạng Internet phục vụ cho hoạt động SXKD thông qua việc 

thường xuyên tìm hiểu nhu cầu của thị trường, khách hàng trên mạng để kịp thời đề ra 

những chính sách thích hợp, quảng bá thương hiệu sản phẩm của đơn vị.  

- Các DN cần chú trọng nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị dây chuyền sản 

xuất tiên tiến phù hợp với nhiều loại nguyên liệu khác nhau, ưu tiên công nghệ sản 

xuất gỗ rừng trồng. Ưu tiên sử dụng các loại thiết bị xử lý đồ mộc, các loại thiết bị 

sản xuất đồ mộc như thiết bị điều khiển (PLC, CNC); các thiết bị sản xuất ván ghép 

thanh, ván MDF, ván dán, ván dăm theo công nghệ mới, ít ô nhiễm; các thiết bị sản 

xuất phụ kiện sử dụng trong sản xuất đồ mộc. Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, 

công nghệ tiên tiến để nâng cao NSLĐ và chất lượng sản phẩm. 

4.2.4. Nhóm giải pháp về tăng cường mối liên kết giữa các doanh nghiệp 

4.2.4.1. Mục tiêu của giải pháp 

Mục tiêu của giải pháp này là nhằm tăng cường mối liên kết giữa các DN 

CBGXK tỉnh Bình Định để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc giảm sức ép từ nhà 

cung cấp nguyên liệu, sức ép từ thị trường, chia sẻ thông tin thị trường và thị trường, 

hỗ trợ nhau trong việc chiếm lĩnh thị trường, giảm sự cạnh tranh thiếu lành mạnh 

trong nội bộ ngành. 

4.2.4.2. Cơ sở của giải pháp 

Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố nội tại cho thấy, yếu tố năng lực tạo lập mối 

quan hệ, đặc biệt là tiêu chí sự liên kết giữa các DN có mức ảnh hưởng lớn đến 

NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. Phân tích yếu tố môi trường bên ngoài cho thấy, 

NNL đầu vào hạn chế nên còn phụ thuộc vào nguồn NK, ngành công nghiếp hỗ trợ 

kém phát triển. Do đó, để hạn chế sức ép từ các nhà cung cấp nguyên liệu đòi hỏi các 
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DN CBGXK phải liên kết lại. Đồng thời, phân tích cơ hội và thách thức cho thấy, hội 

nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ tạo ra sức ép cạnh tranh ngày càng lớn cho SPGXK 

tỉnh Bình Định. Hơn nữa, thông qua tiêu chí định lượng cũng cho thấy, SPGXK tỉnh 

Bình Định có lợi thế so sánh nhưng có xu hướng ngày càng giảm. Do đó, cần có sự 

liên kết chặt chẽ giữa các DN để tăng sức cạnh tranh là điều cần phải làm. Muốn vậy 

cần có các giải pháp sau: 

4.2.4.3. Một số giải pháp cụ thể 

Để thực hiện giải pháp này ngoài tự thân của các DN CBGXK thì cần có sự hỗ 

trợ từ chính quyền địa phương và hiệp hội gỗ và chế biến lâm sản Bình Định, cụ thể: 

- Về phía bản thân các DN CBGXK tỉnh Bình Định 

Để việc liên doanh, liên kết giữa các DN diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và hiệu 

quả nhất đòi hỏi bản thân các DN phải ý thức được lợi ích và sức mạnh của việc liên 

kết, hợp tác sản xuất đối với việc nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Tuy nhiên, 

với tình hình hiện tại sự thiếu liên kết, sản xuất manh mún, rời rác và thậm chí là cạnh 

tranh thiếu lành mạnh, giành giật khách hàng của nhau đang diễn ra tại các DN 

CBGXK tỉnh Bình Định muốn kết nối các DN lại với nhau đòi hỏi vai trò rất lớn của 

chính quyền địa phương và Hiệp hội gỗ và chế biến lâm sản Bình Định (FPA). 

- Về phía Hiệp hội gỗ và chế biến lâm sản Bình Định 

+ FPA làm cầu nối để liên kết các DN CBGXK tỉnh Bình Định lại với nhau 

thông qua các hoạt động chung của hội, các cuộc họp thường niên của hội.... FPA cần 

chú trọng nhất mạnh lợi ích của việc liên kết hợp tác giữa các DN sẽ tạo nên sức 

mạnh tổng hợp trong cạnh tranh, kêu gọi các DN liên kết với nhau để cùng phát triển.  

+ FPA cần vạch ra cho các DN CBGXK tỉnh Bình Định những hướng liên 

doanh, liên kết như hợp tác toàn diện hoặc hợp tác từng phần.  

Nếu hợp tác toàn diện thì các doanh nghiệp sẽ hợp tác ở tất cả các khâu từ hỗ 

trợ và chia sẻ lẫn nhau thông tin thị trường, nguồn nguyên liệu, nhân lực, công nghệ, 

kỹ thuật,..... 

Nếu hợp tác từng phần, đặc biệt là liên kết, hợp tác ở khâu sản xuất sẽ góp phần 

làm tăng tính chuyên môn hóa của ngành nghề từ đó từng bước thực hiện sự phân công 

hợp tác lao động giữa các DN theo phương thức chuỗi giá trị gia tăng. Từ đây sẽ dẫn 

đến một mô hình sản xuất mới trong tương lai là có thể đi đến sản xuất mang tính 

chuyên môn hóa từng khâu, từng công đoạn của sản phẩm nhằm phát huy tối đa khả 

năng của từng DN thành viên, đặc biệt là các DN quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả 

sẽ chuyển sang vai trò cung ứng một công đoạn, một khâu nào đó cho các DN lớn. 
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+ Ngoài ra FPA cần khuyến khích các DN tìm kiếm thị trường XK ở các nước 

khác nhau, hoặc trong nước ở những khu vực khác nhau nhằm tránh sự chồn chéo về thị 

trường trong XK. Có như vậy, sự liên kết giữa các DN dễ thực hiện và thống nhất hơn. 

+ FPA cần đứng ra đàm phán ký kết các hợp đồng XK SPG hay NK nguyên 

liệu, cung cấp thông tin về thị trường, nhu cầu sản phẩm gỗ ở các thị trường tiềm 

năng, các quy định về chất lượng gỗ, nguồn gốc gỗ, luật pháp của nước sở tại, .... đến 

các DN. Đồng thời, FPA cũng phải là trung gian hòa giải hiệu quả các mâu thuẫn lợi 

ích cũng như các mâu thuận khác trong nội bộ các đơn vị thành viên. Có như vậy, 

tính liên kết giữa các DN ngày càng khăn khít và bền chặt, tạo nên sức mạnh tổng lực 

cho ngành CBGXK của tỉnh thâm nhập sâu và rộng vào thị trường thế giới. 

+ FPA cần truyền thông đến các DN CBGXK tỉnh Bình Định về việc liên kết 

giữa các DN không những mang lại lợi ích trước mắt cho từng DN, mà nó còn hỗ trợ 

rất lớn cho sự phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp nguyên liệu vật tư 

và dịch vụ cho ngành chế biến gỗ như giấy bao bì, phụ kiện, hóa chất, vận chuyển, 

logistic…Về lâu dài, sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp phụ trợ lại hỗ trợ 

tích cực cho sự nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như nâng cao NLCT 

cho các DN CBGXK ở tương lai. 

- Về phía chính quyền địa phương 

+ UBND tỉnh cần ban hành các chính sách khuyến khích các DN CBGXK tỉnh 

Bình Định tăng cường hợp tác, liên kết thông qua việc cung cấp những quyền lợi về 

cho thuê đất, hỗ trợ thủ tục hành chính pháp lý hoặc miễn giảm thuế,... nếu các DN có 

những văn bản lý kết hợp tác, liên kết hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất xuất khẩu SPG. 

+ UBND tỉnh cần kêu gọi sáp nhập đối với các DN CBGXK có quy mô nhỏ, 

hoạt động kém hiệu quả.  

Bởi sự cạnh tranh của thị trường quá khốc liệt nên các DN vừa và nhỏ đã hợp 

nhau thành những nghiệp đoàn lớn, theo hướng này dần dần các DN nhỏ có thể biến 

mất tồn tại những nhà máy, tập đoàn lớn, chuyên hoá sản xuất và đây cũng là xu 

hướng phát triển chung, do vậy các DN CBGXK cần xem xét đến khả năng liên kết 

hoặc sáp nhập để tồn tại và phát triển. 

4.2.5. Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động marketing và thiết kế sản phẩm 

4.2.5.1. Mục tiêu của giải pháp 

Mục tiêu của giải pháp này góp phần thúc đẩy hoạt động marketing và thiết kế 

sản phẩm, những hoạt động đang được xem là yếu thế của SPGXK tỉnh Bình Định. 

4.2.5.2. Cơ sở của giải pháp 

Thông qua tiêu chí định tính cho thấy, chất lượng sản phẩm có sức cạnh tranh 

trung bình với đối thủ; sự đa dạng chủng loại, kiểu dáng; sự khác biệt và độc đáo của 
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sản phẩm; thương hiệu và uy tín thương hiệu đều được đánh giá có sức cạnh tranh 

thấp so với đối thủ cạnh tranh nước ngoài và trung bình so với đối thủ cạnh tranh 

trong nước ở thị trường quốc tế. Hơn nữa, phân tích yếu tố ảnh hưởng nội tại cho 

thấy, hoạt động Marketing có mức ảnh hưởng khá đến NLCT SPGXK tỉnh Bình 

Định. Thêm vào đó, phân tích cơ hội và thách thức cho thấy, hội nhập kinh tế quốc tế 

mạnh mẽ là cơ hội cho việc mở trộng thị trường tiêu thụ đồng thời cũng tạo ra sức ép 

cạnh tranh ngày càng lớn. 

4.2.5.3. Những giải pháp cụ thể 

Chủ thể thực hiện giải pháp này là các DN CBGXK tỉnh Bình Định. Để thực 

hiện giải pháp này, các DN CBGXK tỉnh Bình Định cần: 

- Đầu tư mạnh cho hoạt động nghiên cứu thị trường.  

Hoạt động nghiên cứu thị trường hầu như chưa được thực hiện tại các DN 

CBGXK tỉnh Bình Định, nhất là các DN có quy mô nhỏ và vừa. Các thông tin về 

khách hàng, thông tin về giá cả và chủng loại sản phẩm hầu như chưa đầy đủ, thiếu hẳn 

thông tin về đối thủ cạnh tranh... Do vậy, trong thời gian tới các DN CBGXK tỉnh Bình 

Định cần đầu tư ngân sách cho hoạt động này.  

- Các DN cần đầu tư xây dựng thương hiệu và phát triển thương hiệu bằng cách: 

+ Cần lựa chọn mô hình thương hiệu hợp lý và hình thành chiến lược tổng thể 

cho xây dựng và phát triển thương hiệu tùy theo bối cảnh cạnh tranh với các đối thủ.  

+ Cần tiến hành ngay việc đăng ký nhãn hiệu cả trong nước và quốc tế: Theo 

quy định của pháp luật sở hữu công nghiệp Việt Nam, trong số những người cùng 

nộp đơn cho cùng một nhãn hiệu, quyền bảo hộ được dành cho người nộp đơn sớm 

nhất. Điều đó có nghĩa là chỉ có đơn đăng ký được nộp sớm nhất tại Cục Sở hữu trí 

tuệ là được bảo hộ. Vì vậy, để giữ nhãn hiệu của mình không bị “đánh cắp” cần 

đăng ký nhãn hiệu càng sớm càng tốt. 

+ Thực hiện việc đăng ký bảo hộ thương hiệu trên thị trường nước ngoài.  Các 

DN có thể thông qua Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam để được giúp đỡ đăng ký thương 

hiệu hoặc nhãn hiệu theo nhóm hoặc theo Công ước Madrid.  

+ Thuê tư vấn đối với việc xây dựng thương hiệu hay kiểu dáng sở hữu công 

nghiệp nhằm giảm thiểu những rủi ro do tranh chấp sau này  

- Thực hiện và hoàn thiện quá trình marketing mục tiêu.  

Muốn làm tốt giải pháp này các DN CBGXK tỉnh Bình Định cần: 

+ Xác định rõ phân khúc thị trường của sản phẩm và đảm bảo sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn về chất lượng và có đủ số lượng cung ứng cho thị trường. Đồng thời, các DN 

CBGXK cần quan tâm đầu tư vấn đề bao bì, đóng gói, nhãn mác sản phẩm. Nếu đầu 

tư bài bảng sẽ góp phần củng cố thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế. 



141 

+ Xây dựng chính sách giá cả chung và giá cả của từng sản phẩm ở từng giai đoạn. 

+ Về hoạt động xúc tiến thương mại cần tăng cường hơn nữa như tích cực tham 

gia hội chợ, quảng cáo trên internet,....cần thiết lập kênh phân phối hiện đại, phì hợp 

với nền kinh tế hội nhập hiện nay. 

-  Thành lập và thúc đẩy hoạt động bộ phận R&D   

Các DN cần thành lập bộ phận R&D riêng biệt với các tổ chuyên môn về nghiên 

cứu máy móc thiết bị, về thiết kế sản phẩm, về thị trường, … Các tổ nghiên cứu này 

cần xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng quý, từng năm....và thậm chí xây dựng 

chiến lược thực hiện cho bộ phận của mình trong thời gian dài. Kế hoạch xây dựng 

phải cụ thể, chi tiết từ kinh phí hoạt động, thời gian thực hiện và các nguồn lực hỗ trợ 

khác cũng như kết quả đạt được của kế hoạch. 

Đầu tư máy móc thiết bị hỗ trợ, cử các cán bộ kỹ thuật đi đào tạo, nghiên cứu, học 

hỏi kinh nghiệm sử dụng, sữa chữa máy móc thiết bị, thiết kế sản phẩm chuyên dụng cho 

ngành mộc ở các nước phát triển để chủ động trong quá trình sản xuất. 

Các DN CBGXK phải triển khai sớm hoạt động R&D về thiết kế sản phẩm mới, 

mẫu mã mới đặc trưng, cần có kế hoạch  thu hút đội ngũ nhân lực thiết kế sản phẩm gỗ 

giỏi ở trong nước và quốc tế là điều cần thiết hoặc thông qua các công ty “Săn đầu 

người” để tìm kiếm đội ngũ nhân lực khan hiếm này.  

4.2.6. Nhóm giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ 

4.2.6.1. Mục tiêu của giải pháp 

Mục tiêu của giải pháp này nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp 

phụ trợ cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định.  

4.2.6.2. Cơ sở của giải pháp 

Phân tích yếu tố môi trường bên ngoài cho thấy, NNL đầu vào hạn chế nên còn 

phụ thuộc vào NK, công nghiệp phụ trợ kém phát triển. Bên cạnh đó, kết quả đánh giá 

NLCT SPGXK theo quan điểm chuỗi giá trị cho thấy, nguyên liệu đầu vào phụ thuộc 

NK, đặc biệt là phụ liệu đầu vào phải nhập đến 78,95%. Thêm vào đó, phân tích cơ 

hội và thách thức cho thấy, hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ là cơ hội cho việc thu 

hút đầu tư và tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại. Với thực trạng trên, để chủ động 

trong hoạt động sản xuất và nâng cao NLCT SPGXK của tỉnh thì việc phát triển ngành 

công nghiệp phụ trợ là cần thiết. Muốn vậy cần thực hiện các giải pháp sau: 

4.2.6.3. Một số giải pháp cụ thể 

Chủ thể thực hiện giải pháp này là UBND tỉnh Bình Định vì để phát triển ngành 

công nghiệp phụ trợ thì cần có sự đóng góp tiên quyết của chính quyền địa phương. 

Do đó, để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, UBND tỉnh Bình Định cần: 
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- Tạo dựng môi trường đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh các 

mặt hàng phụ trợ cho ngành CBGXK 

UBND tỉnh Bình Định cần quy hoạch các khu, cụm công nghiệp sản xuất linh 

kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu phụ trợ cho ngành CBGXK. Đồng thời xây dựng 

chính sách khuyến khích đầu tư vào ngành này như giảm giá thuê đất, giảm bớt thủ 

tục hành chính, giảm thuế trong thời gian đầu,…kêu gọi và tạo mọi điều kiện cho các 

thành phần kinh tế tham gia vào sản xuất sản phẩm phụ trợ cho ngành CBGXK. 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ 

Hình thành các khu, cụm sản xuất linh kiện và vật liệu phụ trợ cho ngành 

CBGXK tỉnh Bình Định. Đồng thời, phải đẩy mạnh xây dựng mặt bằng, hoàn thiện các 

cơ sở giao thông, hệ thống mạng lưới điện, viễn thông cho các DN vận hành hiệu quả. 

- Ngoài ra, để hỗ trợ cho ngành công nghiệp phụ trợ phát triển, UBND tỉnh cần 

kêu gọi, khuyến khích các cơ sở đào tạo tại địa phương và trong nước đào tạo nguồn 

nhân lực cho ngành công nghiệp phụ trợ như: Đào tạo cán bộ kỹ thuật các ngành thiết 

kế, chế tạo máy, luyện kim, điều khiển tự động, cơ khí, công nghiệp chế biến sơn, 

keo. Tuyển chọn và cử người đi đào tạo các chuyên ngành liên quan đến công nghiệp 

phụ trợ cho ngành CBG, đặt hàng đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước 

có ngành công nghiệp phụ trợ phát triển. Hoặc thuê chuyên gia, những người có trình 

độ chuyên môn cao ở trong và ngoài nước đào tạo đặt hàng cho đội ngũ lao động của 

công nghiệp phụ trợ cho ngành CBG. 

4.2.7. Nhóm giải pháp bổ trợ khác 

4.2.7.1. Giải pháp về đổi mới công tác tổ chức sản xuất   

Tổ chức sản xuất trong DN là sự phối kết hợp chặt chẽ giữa sức lao động và tư 

liệu sản xuất cho phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ sản xuất, quy mô sản xuất và 

công nghệ sản xuất đã xác định nhằm tạo ra của cải vật chất cho xã hội với hiệu quả 

cao. Vì vậy, cần có những giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất 

trong các DN CBGXK tỉnh Bình Định trong thời gian tới, đó là: Nâng cao trình độ tổ 

chức sản xuất trong các DN; Đổi mới công tác tổ chức trong các DN; Các DN tiến 

hành tổ chức lại sản xuất theo từng bộ phận, từng khâu cụ thể. 

4.2.7.2. Nhóm giải pháp về nâng cao năng lực quản lý điều hành   

Năng lực quản lý điều hành, đây là một hạn chế của các DN CBGXK tỉnh Bình 

Định. Do vậy, để nâng cao năng lực quản lý điều hành, cần thực hiện các nội dung sau: 

- Nâng cao kỹ năng và trình độ quản lý, điều hành của lãnh đạo doanh nghiệp 

- Nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và kiến thức xã hội đối với 

cán bộ lãnh đạo, quản lý. 
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PHẦN IV:  KẾT LUẬN  VÀ KIẾN NGHỊ 

1.1 KẾT LUẬN 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, luận án đã có những kết quả như sau: 

Thứ nhất, qua tổng hợp, phân tích các công trình nghiên cứu liên quan đến luận 

án cho thấy, các công trình nước ngoài phân tích khá toàn diện về NLCT SPGXK của 

từng quốc gia riêng biệt. Đối với, các công trình nghiên cứu trong nước chủ yếu tập 

trung nghiên cứu NLCT của một sản phẩm như: dệt may, giầy dép, cà phê, thủy sản... 

có ít công trình đề cập đến NLCT SPG, đặc biệt là SPG tại một địa phương. Như vậy, 

đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ và cập nhật về 

vấn đề NLCT SPGXK của tỉnh Bình Định. Đây chính là những khoảng trống mà luận 

án tiến hành nghiên cứu. 

Thứ hai, về cơ sở lý luận có nhiều cách hiểu khác nhau khi đề cập đến khái niệm 

NLCT SPXK. NCS cho rằng, khái niệm NLCT SPXK là sự vượt trội cả về định tính 

(gồm: chất lượng, thương hiệu, mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm,... ) và định lượng (gồm: 

giá bán, thị phần, sản lượng, doanh thu,...) của một sản phẩm xuất khẩu so với các sản 

phẩm cùng loại ở thị trường nước ngoài tại cùng một thời điểm. Theo đó, NLCT 

SPGXK được hiểu là đó là sự vượt trội cả về định tính (gồm: chất lượng, thương hiệu, 

mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm,...) và định lượng (gồm: giá bán, thị phần, sản lượng, 

doanh thu,...) của SPGXK so với các SPG cùng loại ở thị trường nước ngoài tại cùng 

một thời điểm. 

Nền tảng để xây dựng khái niệm này là ngày nay, vấn đề cạnh tranh không chỉ 

còn là việc so sánh giữa giá cả và chất lượng mà còn nhiều yếu tố khác như thương 

hiệu, mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm, sự độc đáo của sản phẩm, sự khác biệt của sản 

phẩm,…. Nếu sản phẩm chỉ có giá rẻ hơn hoặc chất lượng hơn chưa chắc đã thuyết 

phục người tiêu dùng chọn mua. Do đó, SPGXK phải vượt trội về các mặt khác nhau 

chứ không chỉ dừng lại ở chất lượng và giá cả. 

Với cách tiếp cận khác nhau sẽ có những hệ thống tiêu chí đánh giá khác nhau. 

Theo cách tiếp cận của luận án dựa trên quan điểm định hướng thị trường, để đánh giá 

NLCT SPGXK tỉnh Bình Định có thể sử dụng hệ thống tiêu chí phản ánh được NLCT 

của SPGXK. Vì vậy, luận án đã xây dựng 2 nhóm tiêu chí cơ bản gồm: (1) Nhóm tiêu 

chí định tính gồm: Chất lượng sản phẩm; Sự khác biệt và độc đáo của sản phẩm; Sự đa 

dạng về chủng loại, kiểu dáng; Thương hiệu và uy tín thương hiệu. (2) Nhóm tiêu chí 

định lượng gồm: kim ngạch XK, thị phần, chỉ số cạnh tranh thương mại (TC) và hệ số 

nội địa hóa (DRC). 

Ngoài ra, dựa trên nền tảng lợi thế so sánh là căn nguyên tạo ra lợi thế cạnh tranh, 

từ đó góp phần năng cao NLCT cho sản phẩm. Do đó, luận án đã sử dụng công cụ phân 

tích chuỗi giá trị ngành để đánh giá NLCT SPGXK tỉnh Bình Định so với toàn ngành 

để chỉ ra những điểm lợi thế so mà tỉnh Bình Định đang có. Bên cạnh đó, khi đánh giá 
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tác động của các yếu tố nội lực lẫn ngoại lực đến NLCT SPGXK tỉnh Bình Định mức 

độ ảnh hưởng của yếu tố này được xếp theo thứ tự từ mạnh đến yếu gồm: năng lực tài 

chính, chất lượng lao động, nguồn nguyên liệu đầu vào, năng lực tạo lập mối quan hệ, 

năng lực hoạt động Marketing, năng lực quản lý điều hành, trang thiết bị và công nghệ. 

Và các yếu tố ngoại lực bao gồm: ảnh hưởng của điều kiện các yếu tố đầu vào; ảnh 

hưởng của các ngành công nghiệp hỗ (phụ) trợ; ảnh hưởng về điều kiện cầu; ảnh hưởng 

của các chính sách Chính phủ; chiến lược, cơ cấu và sự cạnh tranh. Qua việc phân tích 

này, luận án chỉ ra được những điểm lợi thế cũng như bất lợi đối với ngành CBGXK 

tỉnh Bình Định nói chung và SPGXK tỉnh Bình Định nói riêng. Và đây là căn cứ quan 

trọng cùng với các kết quả nghiên cứu khác để đưa ra các giải pháp khả thi cho 

SPGXK tỉnh Bình Định nâng cao NLCT trong thời gian tới. 

Thứ ba, đề tài đã tổng kết các vấn đề lý luận liên quan đến NLCT SPXK, các tiêu 

chí đánh giá NLCT SPXK, các khía cạnh nghiên cứu về NLCT SPXK, nêu kinh 

nghiệm của các quốc gia và các địa phương trong nước về việc nâng cao NLCT 

SPGXK. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định. 

Thứ tư, đánh giá thực trạng ngành CBGXK tỉnh Bình Định dựa trên các tiêu chí 

về giá trị kim ngạch xuất khẩu và cơ cấu giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ tỉnh 

Bình Định, quy mô DN qua các mốc thời gian (2006, 2011, 2017), cơ cấu thị trường 

xuất khẩu của sản phẩm gỗ Bình Định giai đoạn 2012-2017.  

Thứ năm, luận án dựa vào các tiêu chí đã xác định để đánh giá NLCT SPGXK 

tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2012-2017 và đưa ra một số đánh giá chung như sau: 

- Về kết quả đạt được: NLCT SPGXK tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2012-2017 

ngày càng được cải thiện. Điều này được biểu hiện qua: Kim ngạch XK, thị phần liên 

tục tăng, chất lượng sản phẩm được nâng cao. Đồng thời, căn cứ vào chỉ số cạnh tranh 

thương mại (TC) và chỉ số nội địa hóa (DRC) qua các năm cho thấy, SPGXK tỉnh Bình 

Định có lợi thế so sánh trên thị trường thế giới. Đối với các nhóm tiêu chí định tính 

cũng cho thấy, SPGXK tỉnh Bình Định được đánh giá có sức cạnh tranh trung bình so 

với đối thủ.  

- Về hạn chế: qua phân tích chuỗi giá trị và các tiêu chí định tính cho thấy phương 

thức XK chủ yếu qua hình thức gián tiếp; chưa xây dựng được thương hiệu riêng; giá 

thành sản phẩm còn cao hơn so với đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là Trung Quốc. Nguyên 

nhân là do các DN có quy mô, thiếu năng lực tài chính, công nghệ lạc hậu, chất lượng 

nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyên phụ liệu thì phụ thuộc nhập khẩu. 

Đặc biệt là phụ liệu, vì các ngành công nghiệp hỗ trợ kém phát triển đã làm giảm tính 

cạnh tranh cho SPGXK tỉnh Bình Định. Đây là vấn đề mấu chốt trong việc phát triển 

bền vững ngành CBGXK tỉnh Bình Định trong thời gian tới.  

Thứ sáu, khi phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT SPGXK 

tỉnh Bình Định cho thấy, các yếu tố bên trong như: Năng lực tài chính, trang thiết bị và 
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công nghệ, năng lực tạo lập mối quan hệ, chất lượng lao động, nguồn nguyên liệu đầu 

vào có ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, 

khi phân tích các yếu tố bên ngoài, kết quả cho thấy, điều kiện cầu và vai trò của chính 

phủ có tác động rất tích cực đến SPGXK tỉnh Bình Định. Ngược lại, yếu tố bất lợi là 

điều kiện các yếu tố đầu vào vì phụ thuộc vào nhập khẩu đã làm giảm tính cạnh tranh 

của các SPGXK tỉnh Bình Định. Nhưng các yếu tố đầu vào khác như chi phí lao động, 

chi phí vốn rẻ, cơ sở hạ tầng tương đối tốt, có hệ thống cảng biển, giao thông thuận lợi 

đã tạo nên lợi thế cạnh tranh tốt cho ngành CBGXK tỉnh Bình Định. Đồng thời, địa 

phương có nhiều chính sách hỗ trợ cho ngành phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế và 

nhu cầu sử dụng sản phẩm đồ gỗ thế giới có xu hướng tăng tạo điều kiện thuận lợi 

nhiều mặt cho ngành. Cạnh tranh giữa các DN trong ngành ở địa phương khá cao tạo 

điều kiện cho tăng sức cạnh tranh cho SPGXK ở thị trường quốc tế. 

Thứ bảy, trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng NLCT SPGXK tỉnh Bình Định 

và các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định, tác giả đã 

đề xuất những giải pháp nhằm góp phần nâng cao NLCT SPGXK tỉnh Bình Định trong 

thời gian tới. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu luận án không tránh khỏi những 

hạn chế, thiếu sót, cụ thể là: (1) Vấn đề nghiên cứu đến nay chưa được nghiên cứu 

nhiều, vì vậy phần tổng quan nghiên cứu chưa có nhiều tài liệu sát với đề tài nghiên 

cứu. (2) Việc phân tích chuỗi giá trị chỉ phân tích tổng quan của ngành, chưa đi sâu 

phân tích từng tác nhân cụ thể của chuỗi. (3) Đánh giá NLCT thông qua tiêu chí DRC, 

tác giả chưa đánh giá được toàn bộ các sản phẩm trong ngành mà chỉ dừng lại ở một số 

sản phẩm mang tính phổ biến. (4) Việc thu thập số liệu vô cùng khó khăn vì tính bảo 

mật kinh doanh nên quá trình tiếp cận thu thập số liệu của luận án đối với DN rất hạn 

chế, chỉ thu thập được 85 mẫu trong tổng số 120 DN trên địa bàn tỉnh Bình Định. (5) 

Do nghiên cứu cho ngành CBG nói chung và SPGXK tỉnh Bình Định và Việt Nam rất 

hạn chế, do vậy các minh chứng được đưa vào bài chỉ thông qua các nghiên cứu của 

các chuyên gia về ngành CBG đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc địa phương 

nên mức độ phản biện chưa cao. Do vậy, độ tin cậy của minh chứng chỉ dừng lại ở mức 

chấp nhận được.(6) Các nghiên cứu tiếp theo có thể tiếp tục thực hiện đó là phân tích 

sâu chuỗi giá trị SPGXK tỉnh Bình Định thông qua việc xác định được giá trị đóng góp 

vào sản phẩm của từng tác nhân. 

1.2. KIẾN NGHỊ 

1.2.1. Đối với nhà nước  

Qua phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc, Malaysia trong việc nâng cao NLCT 

của SPGXK, Việt Nam cần hoàn thiện các chính sách khuyến khích sản xuất và xuất 

khẩu sản phẩm gỗ. Từ đó nâng cao NLCT cho SPGXK của Việt Nam nói chung và 

tỉnh Bình Định nói riêng trong thời gian tới như: 
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- Nhà nước cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành hệ thống pháp luật 

đồng bộ, ổn định lâu dài, phù hợp với nền kinh tế thị trường và các cam kết quốc tế. Hệ 

thống văn bản quản lý của Nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu cần được 

ban hành nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ. 

- Nhất quán chính sách khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia trồng 

rừng, cũng như đầu tư sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gỗ. 

- Hoàn thiện công tác quy hoạch vùng nguyên liệu cho ngành CBGXK Việt Nam 

nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng. 

- Hoàn thiện chính sách giao đất, giao rừng cho cá nhân và các tổ chức kinh tế xã 

hội nhằm tránh thất thoát tài nguyên rừng, đồng thời đảm bảo được nguồn nguyên liệu 

đầu vào cho ngành CBGXK. 

1.2.2. Đối với Bộ, ngành  

- Ngành lâm nghiệp cần xây dựng các tiêu chí quản lý rừng bền vững, cần tiến 

hành nhanh chóng hỗ trợ và tạo điều kiện cho các khu rừng đạt chứng chỉ FSC nhằm 

tạo lợi thế cho ngành lâm nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, cần nhanh chóng lập hồ sơ 

đăng ký để được công nhận nguồn gốc gỗ theo tiêu chuẩn quốc tế.  

 - Bộ tài chính cần xây dựng chính sách thuế sử dụng đất lâm nghiệp và cụ thể 

hoá từng chính sách nhằm khuyến khích mọi thành phần kinh tế khai thác tối đa tiềm 

năng sản xuất đất lâm nghiệp. 

- Bộ kế hoạch và đầu tư cần có chính sách khuyến khích các DN trong và ngoài 

nước tham gia đầu tư phát triển ngành CBGXK.  

- Bộ công thương tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển ngành 

CBGXK Việt Nam cho những năm tiếp theo. 

- Bộ tài chính cần xây dựng các chính sách hỗ trợ vốn, mức thuế xuất nhập khẩu 

gỗ và nguyên liệu gỗ cho ngành, kêu gọi các tổ chức tín dụng có những chính sách tín 

dụng ưu đãi cho ngành CBGXK. 

- Bên cạnh đó, cần tăng cường sự phối hợp gắn kết chặt chẽ giữa các bộ (Bộ 

Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính,...) trong việc chỉ 

đạo sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu của từng mặt hàng, trong đó có SPGXK, cụ thể:  

+ Xây dựng và đảm bảo cơ chế lợi ích hài hòa giữa các khâu sản xuất, chế biến và 

xuất khẩu dựa trên sự phát triển của ngành hàng. Phân tích các tác nhân của quá trình 

hội nhập nhằm chia sẻ lợi ích cũng như rủi ro của các tổ chức, cá nhân có tham gia vào 

hoạt động xuất khẩu SPG. 

+ Tùy theo từng điều kiện cụ thể mà các bộ, ngành sẽ ban hành các chính sách và 

giải pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các SPGXK có cơ chế để phát triển tốt hơn. 

Tuy nhiên, các chính sách phải đảm bảo tính thống nhất, hỗ trợ và bổ sung cho nhau 

tránh chồng chéo, mâu thuẫn ảnh hưởng đến sự phát triển của từng nhóm SPGXK.  
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