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Thông tin kinh tế của  

Trung Quốc – Việt Nam 

Trung Quốc Việt Nam 

Dân số 1.380 triệu 93 triệu 

GDP theo đầu người 6.500 USD 1.685 USD  

Tốc độ tăng trưởng GDP 1,7 % 6,7 % 

Lạm phát 2,3 %  2,8 % 

Kim ngạch xuất khẩu 2.011 tỷ USD 169 tỷ USD  

Kim ngạch nhập khẩu 1.437 tỷ USD  161 tỷ USD  

Nhập khẩu từ: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật  

Bản, Đức, Australia 

Trung Quốc, Hàn Quốc,  

Nhật Bản, Đài Loan, Thái  

Lan, Hoa Kỳ 

Xuất khẩu sang: Hoa Kỳ, Hồng Kông, Nhật 

Bản, Hàn Quốc 

Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật  

Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông,  

Hà Lan 



Nông nghiệp của Việt Nam 

ĐIỂM MẠNH: 

• Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhưng thách thức lớn về thay 
đổi khí hậu 

• Lao động dồi dào (47 % lực lượng lao động của VN) 

• Chi phí sản xuất thấp 

• Sản lượng cao với hầu hết các loại cây 

ĐIỂM YẾU: 

• Sản xuất quy mô nhỏ và phân tán 

• Cơ sở hạ tầng nông thôn kém 

• Hầu hết các sản phẩm đều là sản phẩm thô 

• Công nghệ sau thu hoạch 

• Công nghệ chế biến 

• Quản lý chất lượng, chứng nhận chất lượng và an toàn thực 
phẩm 

• Mạng lưới thương mại và phân phối 

• Liên kết chuỗi cung cấp 

• Không nghiên cứu thị trường, không có kế hoạch thị trường 

• Xây dựng thương hiệu 



Sản xuất nông nghiệp của Việt Nam &  

Kim ngạch xuất khẩu năm 2016 

Sản xuất nông nghiệp: 

• Gạo, cà phê, cao su, chè, hạt tiêu, đậu nành, hạt điều, mía 
đường, lạc, chuối, gia cầm, cá, hải sản 

Kim ngạch xuất khẩu nông – lâm – hải sản 

• Tăng lên 32 tỷ USD (mặc dù có thiên tai) 



Sản xuất nông nghiệp của Việt Nam &  

Kim ngạch xuất khẩu năm 2016 

Rau quả 

• Việt Nam xuất khẩu 2,4 tỷ USD 

• Nhu cầu của thế giới cao nhưng có sự cạnh tranh về giá và 
chất lượng 

• Khó khăn chính: hàng rào phi thuế quan 

• Việt Nam đã đa dạng hoá sản phẩm và thị trường (76 nước)  

• Thị trường Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu 
chính (32% kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam) 

• Các nước khác nhập khẩu từ Việt Nam: Nhật Bản, Hoa Kỳ, 
EU, Hàn Quốc, Nga, Trung Đông 

• Chi phí vận chuyển và phân phối của Việt Nam cao 

• Công nghệ bảo quản 



Sản xuất nông nghiệp của Việt Nam &  

Kim ngạch xuất khẩu năm 2016 

Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu các mặt hàng cà phê, hạt 
điều, hạt tiêu 

Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản: 7 tỷ USD  

• Xuất khẩu tôm 3,2 tỷ USD  

• Xuất khẩu cá tra 1,7 tỷ USD  

Xuất khẩu thịt lợn 30 triệu con (1 tỷ USD sang Trung Quốc) 

Xuất khẩu gia cầm 365 triệu con 



Kinh nghiệm xuất khẩu của  

Chương trình SECO-VIETRADE 

QUẢ VẢI: 
• Trung Quốc, EU (Pháp, Hà Lan), Hoa Kỳ, UAE, Hàn Quốc, 

Nga 

CHÈ 

• Việt Nam là nước sản xuất chè lớn thứ 7 trên thế giới 

• Nhưng 90 % chè xuất khẩu là chè nguyên liệu, không phải 

thành phẩm (đầu vào cho ngành sản xuất chè ở các nước 

khác  không có vị trí trên thị trường thế giới) 

• Chè xanh: Trung Quốc đứng đầu, Việt Nam đứng thứ 2 

• Khó khăn của Việt Nam: chất lượng thấp, giá xuất khẩu 

không ổn định, công nghệ chế biến lạc hậu, cạnh tranh gay 

gắt 

• Chiếm 28 % kim ngạch xuất khẩu chè của Việt Nam 

• Thị trường chính: Đài Loan, Nga, Pakistan, Indonesia, 

Hoa Kỳ, Đức, Ba Lan, Anh, Trung Quốc,  

• Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh của Việt Nam (giá rất 

cạnh tranh nhưng quản lý không minh bạch, nước này 

nhập khẩu 28 triệu USD) 



Kinh nghiệm xuất khẩu của  

Chương trình SECO-VIETRADE 

CÁC LOẠI HOA 
QUẢ TƯƠI 

KHÁC 

• Thị trường chính của Việt Nam: Trung Quốc, Hong 

Kong (chuyển tiếp sang Trung Quốc), Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Hoa Kỳ, Australia, EU 

• Bưởi: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ 

• Trung Quốc là một nước xuất khẩu bưởi lớn (16 % 

thị trường thế giới) và rẻ nhưng hương vị không 

ngon bằng và ít nước hơn bưởi Việt Nam 

• Thanh long: EU, Trung Quốc (nhu cầu cao giai 

đoạn 2012-2014 nhưng đã bắt đầu trồng và giá 

giảm), Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ 

• Xoài: Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia 



Kinh nghiệm xuất khẩu của  

Chương trình SECO-VIETRADE 

HẢI SẢN 

•Các nước xuất khẩu: Trung Quốc, Nauy, Thái Lan, Việt Nam (theo thứ tự) 

•Mở rộng đột ngột nuôi trồng thuỷ sản và tiêu thụ ở Trung Quốc, Trung Quốc hiện là 
nước xuất khẩu lớn nhất thế giới và nhập khẩu lớn thứ ba; năm 2013, Trung Quốc 
xuất khẩu 20 tỷ USD và nhập khẩu 8 tỷ USD 

• Cá ngừ tươi 

• Cá ngừ đại dương của Việt Nam được đánh bắt ngoài khơi 

• Sản lượng cá ngừ của Việt Nam nhỏ hơn nhiều so với Hoa Kỳ, Thái Lan, 
Philippines, Ecuador 

• Cá ngừ của Việt Nam có chất lượng rất cao 

• Nhu cầu của thế giới rất cao 

•Những thị trường chính của Việt Nam: Hoa Kỳ, Nhật Bản, ASEAN, Israel, 
Tunisia, Canada, Mexico 

• Ưu đãi về thuế là lợi thế cạnh tranh lớn 

• Cá tra 

• Việt Nam là nước xuất khẩu hàng đầu 

• Cá tra phi lê đông lạnh chiếm 81 % thị phần 

• Những thị trường chính của Việt Nam: EU (Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, 
Đức), Hoa Kỳ, Trung Quốc, Mexico, Đông Nam Á 

• Trung Quốc vẫn là một nước xuất khẩu nhỏ 



Kinh nghiệm xuất khẩu của  

Chương trình SECO-VIETRADE 

HẠT TIÊU 

• Việt Nam là nước xuất khẩu hàng đầu, Trung Quốc là đối thủ 

cạnh tranh nhưng vẫn chỉ là một nước sản xuất tương đối nhỏ 

• Giá xuất khẩu thấp, 86 % kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 
là hạt tiêu thô 

• Những thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam:  Hoa Kỳ, 
Đức, UAE, Hà Lan, Anh, Nhật Bản, Singapore, Pháp, Ấn Độ, 
Ai Cập, Tây Ban Nha 

• Năm 2014 Trung Quốc nhập khẩu 20% từ Việt Nam 

• Thị phần của Trung Quốc tại các thị trường nhập khẩu của 
Việt Nam: Hoa Kỳ (8%), Đức (13 %), Singapore (8 %), Nga 
(16 %), Tây Ban Nha (thị phần lớn) 



Kết luận 

 Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ lớn các sản phẩm nông sản và là một thị trường xuất khẩu tiềm năng 

cho hầu hết các sản phẩm nông sản của Việt Nam 

 Thói quen tiêu dùng của người Trung Quốc tương tự người Việt Nam 

 Có vị trí địa lý gần Việt Nam, thương mại hai chiều dễ dàng hơn và rẻ hơn so với hầu hết các nước khác 

 Hai vấn đề tồn đọng trong thương mại hai chiều: chất lượng và thương mại chính ngạch. 

 Người tiêu dùng Việt Nam cần có sự đảm bảo về chất lượng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.  

 Nhà xuất khẩu Việt Nam không thể học được những thực tiễn tốt về quản lý chất lượng trong xuất khẩu nếu 

hàng xuất khẩu của họ sang Trung Quốc không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế 

 Các kênh phân phối không chính thức sang Trung Quốc không phải là bài học kinh nghiệm tốt cho Việt Nam 

trên các thị trường quốc tế 

 Đối với nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam, Trung Quốc vừa là nước nhập khẩu vừa là đối thủ 

 cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Giá và chất lượng của Trung Quốc thường thấp hơn các thị trường  

 quốc tế 

 Nhà xuất khẩu Việt Nam cần thực hiện nghiên cứu thị trường nghiêm túc và lập kế hoạch thị trường khi xuất 

khẩu sang Trung Quốc.  

 Thuế nhập khẩu của Trung Quốc không phải là vấn đề lớn đối với nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang  

 Trung Quốc 



Cảm ơn 

Ban quản lý Chương  

Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương 

Tầng 4, Toà nhà VIETRADE, 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm,

Hà Nội 

ĐT: 04.3934 7628 (máy lẻ: 89) Fax: 04. 32668533 

Email: duan_sme@vietrade.gov.vn 


