
Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc:
Thích ứng trong bối cảnh mới?

Nguyễn Anh Dương

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương



➢Việt Nam đang hội
nhập sâu rộng hơn

▪ Một loạt các hiệp định
thương mại tự do mới;

▪ Nông sản thực phẩm
đều được đánh giá có
nhiều tiềm năng;

 



➢Nhưng bối cảnh cho xuất
khẩu nông sản không chỉ
toàn “màu hồng”:

▪ Suy giảm kinh tế ở các thị
trường lớn (Mỹ, EU, Trung
Quốc);

▪ Gia tăng chủ nghĩa bảo hộ:
Nhiều biện pháp phi thuế
quan được áp dụng ở các thị
trường, kể cả các đối tác
FTA.

Nguồn: PECC State of the Region 2018-2019



➢Xuất khẩu một số mặt
hàng nông sản chủ lực
gặp khó khăn

➢Khó khăn ở cả một số
thị trường lớn (Mỹ, EU,
CPTPP).

➢Giá một số mặt hàng
giảm trên thị trường
thế giới (trong các
tháng đầu năm)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan.



➢Trong bối cảnh ấy, kỳ
vọng đối với xuất khẩu
nông sản (trong đó có
trái cây tươi) vào
Trung Quốc là khá lớn

▪ Riêng kim ngạch nhập
khẩu trái cây của Trung
Quốc năm 2018: 7,62 tỷ
USD, tăng 36% so với
năm 2017.

▪ Trung Quốc là thị
trường lớn nhất cho
xuất khẩu rau quả của
Việt Nam

Nguồn: Hồ Phương Chi (2018).



➢Việt Nam là nước xuất
khẩu trái cây lớn nhất vào
Trung Quốc năm 2018...

▪ Nhưng cũng gặp phải
cạnh tranh gay gắt từ các
nước ASEAN khác
(Philippines, Thái Lan)

▪ Xuất khẩu rau quả
10T/2019: 2,08 tỷ USD,
giảm 14,4% so với cùng kỳ
2018



➢Trung Quốc không chỉ cấp phép nhập khẩu trái cây cho Việt Nam,
mà cả các nước khác

▪ Việt Nam: thanh long, mít, dưa hấu, vải thiều, nhãn, xoài, chuối, chôm
chôm, và măng cụt;

▪ Thái Lan: sầu riêng, măng cụt, nhãn, chuối và dứa;

▪ Malaysia: nhãn, măng cụt, vải thiều, dừa, dưa hấu, sầu riêng, lê, v.v.



Thuế ưu đãi phần lớn 0% theo ACFTA, nhưng khó khăn nhất là rào
cản quy định có tính chất “kỹ thuật” của thị trường Trung Quốc đối
với nông sản xuất khẩu của Việt Nam

▪ Thương mại chính ngạch;

▪ Truy xuất nguồn gốc;

▪ Vệ sinh an toàn thực phẩm (dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, giữ
tươi, v.v.);

▪ Đóng gói theo tiêu chuẩn thương mại điện tử (VD: mô hình
blockchain ở Đông Hưng, Quảng Tây);



➢Quản lý giám sát đối với hoa quả vào Trung Quốc:

▪ Phải thuộc các vườn trái cây hoặc xưởng đóng gói được cơ quan Việt Nam
đăng ký và được Tổng cục Hải quan xác nhận

▪ Quản lý tiêu chuẩn kiểm dịch;

▪ Bắt buộc phải làm thủ tục thẩm định kiểm dịch;

▪ Khi khai báo phải xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của cơ quan
Việt Nam;

▪ Tem, nhãn mác trên bao bì phải in trên bao bì gốc trước khi sản phẩm xuất
xưởng, không đưa hàng hóa đến cửa khẩu mới phun, in tạm thời hoặc đóng
thêm bao bì có nhãn mác;

▪ Trên bao bì phải ghi rõ ít nhất: tên gọi, xuất xứ, tên gọi hoặc mã đại lý xưởng
đóng gói.







Cơ hội từ thị trường Trung Quốc còn khá lớn...

➢Trong bối cảnh các FTA có Việt Nam và Trung Quốc...

▪ Đặc biệt là Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

➢Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

➢Thu nhập và yêu cầu chất lượng của khách hàng Trung
Quốc gia tăng



➢Ứng phó với các rào cản, quy định mới là không dễ...

o Khó phát triển nếu không chủ động nâng cao nhận thức, thói quen tìm
hiểu thị hiếu và quy định của thị trường Trung Quốc

• Đặc biệt là nếu chỉ duy trì cách làm tiểu ngạch, thiếu gắn kết, ...

o Khó phát triển nếu không điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp, gắn
với đề xuất hỗ trợ (không trái cam kết) từ các Bộ, ngành và cơ quan địa
phương;

o Khó phát triển nếu doanh nghiệp không chủ động kiến nghị, tháo gỡ
những bất cập chính sách (bởi cơ quan nhà nước khó tự rà soát hết được).

• Khảo sát của ITC: DN muốn tìm hiểu về quy định đưa thông tin truy xuất
nguồn gốc trên nhãn, vì phía Trung Quốc chỉ quy định chung chung, nhưng
Cục chế biến nông thủy sản cũng chỉ cung cấp thông tin chung chung.



➢Ứng phó với các rào cản có tính chất “kỹ thuật” ở thị trường Trung
Quốc đòi hỏi một tâm thế chủ động và có trách nhiệm

oThích ứng, chứ không “đối phó”.

oTrách nhiệm với nhau (một doanh nghiệp gặp vấn đề về VSATTP
có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu của cả ngành).

oTham gia ý kiến xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn ngay từ
trong nước (tránh tình trạng “hàng xuất khẩu chất lượng hơn
hàng bán trong nước”).

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cần làm gì?



➢Chủ động để hưởng lợi:

oTìm hiểu thông tin (cam kết, triển vọng và yêu cầu của thị trường Trung

Quốc, dự thảo chính sách/quy định mới, v.v.);

oTham gia vào quá trình tham vấn để xây dựng chính sách mới + rà soát

chính sách cũ (VD: Nghị quyết 02 năm 2019, kiểm tra chuyên ngành,

v.v.);

oKiến nghị hỗ trợ nâng cao năng lực từ các FTA mới (kể cả khi không có

sự tham gia trực tiếp của Trung Quốc, như CPTPP, EVFTA)

• Chương Hợp tác và Nâng cao năng lực?



➢Nhìn xa hơn, coi các thị
trường chất lượng cao như
CPTPP và EVFTA như đích
đến cuối cùng (chứ không chỉ
dừng lại ở tiêu chuẩn chất
lượng của Trung Quốc):

– “Hái từ trái thấp”

• Tận dụng cơ hội từ thị
trường nông sản Trung
Quốc khi còn có thể...

– Và “Hái hết”



➢ Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực xuất khẩu
(đặc biệt là khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ
thuật, SPS khó khăn hơn) :

– Không thể có ngay, mà phải nâng cao năng lực
từ từ;

– Nhưng cũng không nên cho rằng thị trường
Trung Quốc sẽ “dễ tính” mãi.



XIN CẢM ƠN


