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TỔNG QUAN

• Trung Quốc là một quốc gia lớn trong sản xuất và thương mại nông sản. 
• Xuất khẩu: 

‐ Hàng đầu về các sản phẩm cá (-> Nhật, mỹ, mexico…), trà, táo, phân bón

‐ Thứ 3 về tôm (-> Mỹ, Đài Loan, Hong kong…), Gia vị, ...

‐ Thứ 4 về hạt, ….

• Nhập khẩu

‐ Số 1 về Gạo, lúa mạch, Bột cá (gấp 7 lần so với nước thứ 2 là Na Uy, tăng trưởng ); Cao su (gấp 2 so với
xếp thứ 2 là Mỹ)

‐ Số 2 về Tôm (sau Mỹ, tăng gấp gần 5 lần so với 2010)

‐ Số 3 về phân Kali …

• 2010-nay, kim ngạch XNK nông sản Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng (XK tăng 62% 
và NK tăng 90%), nhập siêu gia tăng gấp 2.

Nguồn: Trung tâm XTTMNN Trung Quốc



XUẤT NHẬP KHẨU NLTS TRUNG QUỐC 



XUẤT NHẬP KHẨU NLTS CỦA TRUNG QUỐC
Năm 2019, XNK nông sản của Trung Quốc đạt 230,07 tỷ USD, tăng 5,7% so với 2018. Trong đó

• Xuất khẩu là 79,10 tỷ USD, giảm 1,7%; Nhập khẩu là 150,97 tỷ USD, tăng 10,0%; nhập siêu 71,87 tỷ USD, tăng 
26,5%.

• Ngũ cốc: Nhập khẩu là 17,918 triệu tấn, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái và giá trị là 5,26 tỷ USD, giảm 11,5%. 
Xuất khẩu là 3,236 triệu tấn, tăng 26,8%; giá trị là 1,28 tỷ USD, tăng 15,6%; tuy nhiên vẫn nhập khẩu ròng là 14,682 
triệu tấn, giảm 18,2%.

• Sản phẩm chăn nuôi: nhập khẩu 36,22 tỷ USD, tăng 27,0%; xuất khẩu 6,5 tỷ USD, giảm 5,2%; nhập siêu 29,72 tỷ USD, 
tăng 37,2%. Trong đó, nhập khẩu thịt lợn 1,994 triệu tấn, tăng 67,2%; nhập nội tạng lợn 1,132 triệu tấn, tăng 17,9%; 
nhập khẩu thịt bò 1,66 triệu tấn, tăng 59,7%; nhập khẩu thịt cừu 392.000 tấn, tăng 23,0%; nhập khẩu sữa bột là 
1,395 triệu tấn, tăng 21,0%.

• Thủy sản: Xuất khẩu 20,66 tỷ USD, giảm 8,0% so với cùng kỳ; nhập khẩu 18,70 tỷ USD, tăng 25,6%; xuất siêu 1,96 
tỷ USD, giảm 74,1%.

• Trái cây: xuất khẩu 7,45 tỷ USD, tăng 4,1%; nhập khẩu 10,36 tỷ USD, tăng 23,2%; nhập siêu 2,91 tỷ USD, tăng 1,3 
lần.

• Rau quả: X.khẩu 15,50 tỷ USD, tăng 1,7%; N.khẩu là 960 triệu USD, tăng 15,9%; xuất siêu 14,54 tỷ USD, tăng 0,9%.

7 tháng đầu năm 2020, XNK nông sản của Trung Quốc đạt 156,4 tỷ USD.



THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN 10+1

ASEAN là đối tác TMNS lớn nhất của Trung Quốc

❖ Là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là nguồn nhập 
khẩu thứ hai đối với nông sản của Trung Quốc (sau 
Brazil).

❖ 2013-2019. TMNS Trung Quốc - ASEAN đã tăng
trưởng 14%/năm (tốc độ tăng trưởng toàn cầu là 
11,9%)

❖ Năm 2018, TMNS là 36,04 tỷ USD, chiếm 17% tổng 
TMNS của Trung Quốc, trong đó Trung Quốc xuất 
khẩu 17,56 tỷ USD và nhập khẩu 18,48 tỷ USD (nhập
siêu). 

❖ Nhập khẩu: Trung Quốc nhập khẩu trái cây nhiệt đới 
(sầu riêng, chuối, thanh long, nhãn, v.v.), dầu cọ, thủy 
sản (tôm, cá tra, bột cá làm thức ăn chăn nuôi, v.v.) và 
gạo. 



XUẤT KHẨU NLTS VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam



XNK NLTS VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

• Trung Quốc là thị trường xuất khẩu NLTS lớn nhất của Việt Nam (chiếm 24% tổng giá trị xuất 
khẩu NLTS Việt Nam)

• Tăng trưởng bình quân 2010 ‐ 2019 đạt ~15%/năm, từ 3,3 tỷ USD/2010 lên 10,9 tỷ USD/2019
• Năm 2019, kim ngạch XNK NLTS Việt Nam ‐ Trung Quốc đạt 10,9 tỷ USD tăng 0,3% so với năm 2018. 

‐ Trong đó, xuất khẩu thủy sản đạt 1,23 tỷ USD (chiếm 11,3%) tăng 22,7%, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,16  tỷ USD 
(chiếm 10,6%) tăng 8,3%, cao su đạt 1,55 tỷ USD (chiếm 14,2%) tăng 13,1%, hạt điều đạt 592,1 triệu USD tăng 
30,8%; Rau quả đạt 2,47 tỷ USD (chiểm 22%) nhưng giảm 11,9%, gạo đạt 240,3 triệu USD (chiếm 2.2%) giảm 
64,8%, cà phê đạt 101,4 triệu USD giảm 7,4%, Sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 874 triệu USD (chiếm 8%).

‐ Rau quả, cao su, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, sắn và sản phẩm từ sắn, gạo… chiếm 88,4% tổng kim ngạch xuất 
khẩu NLTS Việt Nam sang Trung Quốc

‐ Nhập khẩu NLTS đạt 4,8 tỷ USD, 
=> 2019 Việt Nam xuất siêu 6,1 tỷ USD.  

• 8 tháng 2020, tổng kim ngạch XNK NLTS Việ  t Nam ‐ Trung Quo c đa t hơn 8,6 tỷ USD giảm 10,5%. 
Trong đó, xua t khảu đa t hơn 6,3 tỷ USD giảm 9,6%, nha  p khảu đa t 2,3 tỷ USD, giảm 12,8%. 



CƠ CẤU NHẬP KHẨU THỦY SẢN

Trong đó: Nhập khẩu từ Việt Nam

• Cá và sản phẩm cá: Việt Nam là nhà xuất
khẩu số 1  sang Trung Quốc (>200000 tấn, 
tương đương 46.5 triệu USD)

• Bột cá: Việt Nam là nhà xuất khẩu thứ 2 
sang Trung Quốc (sau Peru)

• Tôm: Việt Nam xếp thứ 6 về sản lượng trong
các quốc gia xuất khẩu tôm vào Trung Quốc
và giá trị chỉ xếp thứ 9



XNK THỦY HẢI SẢN CỦA TRUNG QUỐC



TOP 10 XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN VÀO TQ



TOP 10 NHẬP KHẨU THỦY HẢI SẢN

TT Tỉnh Sản lượng Giá trị Tỷ lệ

1Quảng Đông 172,745.92 19,259.56 22.32 

2 Liêu Ninh 256,148.30 17,301.50 20.05 

3Sơn Đông 251,262.34 13,159.88 15.25 

4Bắc kinh 149,644.53 9,317.19 10.80 

5 Phúc Kiến 71,204.11 5,885.32 6.82 

6 Thiên Tân 31,017.79 4,633.39 5.37 

7Thượng Hải 55,302.07 3,083.60 3.57 

8Quảng Tây 54,231.00 2,582.11 2.99 

9Triết Giang 62,389.50 2,572.77 2.98 

10 Giang Tô 50,330.68 2,220.25 2.57 



XU THẾ

Ngắn hạn:

• Tăng trưởng nhập khẩu nhìn chung tăng ổn định. 
• Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc chủ yếu là các sản phẩm chế biến, hầu hết dựa vào nhập khẩu nguyên liệu thô. Việc 

phục hồi năng lực sản xuất bị hạn chế bởi là tiêu thụ trên thị trường quốc tế bị thu hẹp và nguồn cung nguyên liệu thô. 
• Nhìn chung, năm 2020 thặng dư nhập khẩu tiếp tục tăng lên.

Về lâu dài: chênh lệch cung cầu đạm động vật trong nước là yếu tố thện chốt quyết định dòng chảy của sản phẩm thủy sản. 
• Thứ nhất, việc triển khai hệ thống quản lý tổng nguồn lợi thủy sản biển sẽ làm giảm sản lượng khai thác thủy sản, quy 

mô sản xuất thủy sản hạn chế, khó thu hẹp khoảng cách giữa sản lượng thủy sản trong nước với nhu cầu tiêu dùng của 
thị trường. 

• Thứ hai, khoảng cách cơ cấu giữa nguồn cung trong nước và sở thích của người tiêu dùng sản phẩm nhập khẩu, chẳng 
hạn như các sản phẩm đánh bắt hải sản và các sản phẩm dựa trên nguồn lợi ở các vùng biển cụ thể. 

• Thứ ba là sự phát triển nhanh chóng của các kênh thương mại điện tử và sự phát triển của chuỗi thực phẩm lạnh, tươi
sống để tạo điều kiện lưu thông hàng hóa và kích thích tăng nhu cầu tiêu dùng đối với các sản phẩm thủy sản.



XNK THỦY SẢN CỦA TRUNG QUỐC



XU THẾ XNK TRÁI CÂY TRUNG QUỐC

• XNK TRÁI CÂY CỦA TRUNG QUỐC TỪ 2015-2019 (đơn vị: 10000 tấn, 10000 uds)

Năm Nhập khẩu tăng trưởng (%) Xuất  khẩu tăng trưởng (%) thặng dư

2019 729.34 23.1 492.10 -3.47 237.24

2018 592.49 24.82 509.77 -1.99 82.72

2017 474.68 13.59 520.11 1.51 -45.43

2016 417.9 -6.81 512.36 13.79 -94.46

2015 448.46 11.87 450.28 3.26 -1.82

Năm Nhập khẩu tăng trưởng (%) Xuất  khẩu tăng trưởng (%) thặng dư

2019 1,036,429.14 23.15 745,182.03 4.11 291,247.11 

2018 841,596.22 34.5 715,795.42 1.16 125,800.80 

2017 625,737.45 7.64 707,563.60 -0.89 (81,826.15)

2016 581,336.83 -1 713,922.16 3.64 (132,585.33)

2015 587,233.53 14.74 688,861.78 11.49 (101,628.25)



ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG

2019 Trung quốc nhập khẩu 6,83 triệu tấn trái cây (tăng 24%), đạt giá trị 9,5 tỷ usd (tăng 25%)

Top 10 Trái cây nhập khẩu vào Trung Quốc (2019)

triệu USD

TT Loại Giá trị Tăng trưởng

1Sầu riêng 1,600.00 47%

2Anh Đào 1,400.00 7%

3Chuối 1,100.00 22%

4Măng cụt 790.00 128%

5Nho 640.00 10%

6Kiwi 450.00 11%

7Nhãn 420.00 17%

8Quýt 400.00 -8%

9Thanh Long 360.00 -9%

10Loại khác chiếm 25%



TOP 10 XUẤT KHẨU TRÁI CÂY VÀO TRUNG QUỐC



TÌNH HÌNH XNK TRÁI CÂY CỦA TRUNG QUỐC

XNK TRÁI CÂY CỦA TRUNG QUỐC 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

‐ Nhập khẩu tăng trưởng 20.36% sản lượng và tăng 6.75% giá trị 

‐ Xuất khẩu giảm sản lượng 15.59% và giá trị giảm 11.84 %

‐ Top 10 toàn quốc về nhập khẩu trái cây tươi.
tấn/10000 USD

TT Tỉnh Sản lượng Giá trị Tỷ lệ

1Quảng Đông 33,634.77 1,849.94 34.42 

2Quảng Tây 54,586.61 1,277.25 23.76 

3 Liêu Ninh 24,205.57 677.05 12.60 

4Bắc Kinh 11,565.08 474.21 8.82 

5 Vân Nam 13,439.04 289.67 5.39 

6Thượng Hải 6,529.11 273.99 5.10 

7Hải Nam 2,377.17 226.27 4.21 

8 Phúc Kiến 1,395.77 109.22 2.03 

9Hắc Long Giang 3,510.29 81.24 1.51 

10 Tây Tạng 460.00 30.38 0.57 



THỰC TRẠNG XNK TRÁI CÂY VÀO THỊ TRƯỜNG

VẤN ĐỀ

• Sụt giảm sản lượng xuất khẩu trong hai năm gần đây :

• Năm 2020 vẫn tiếp tục sụt giảm (giảm đáng kể về lượng =>Trái cây nhập khẩu đều tăng giá => Sức mua thấp => đây là
bất lợi) 

NGUYÊN NHÂN

• Sản phẩm nông sản của Việt Nam phải chịu sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng, về giá cả, về thương hiệu từ các nước 
khác có sản phẩm nông sản cùng loại tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc (chuối của Philippin, nhãn, sầu riêng Thái Lan, 
xoài Campuchia ....

• Chủng loại trái cây ngày càng đa dạng

• Bị động trong chuỗi cung ứng của thị trường, Chưa xâm nhập sâu, khai thác hết ở các phân khúc của thị trường

• Theo một điều tra của TT phân tích & dự báo Viện Hàn Lâm KH&XH

‐ Lợi nhuận trái Thanh Long vnđ/kg

• Lũng đoạn và thao túng thị trường cả về giá và số lượng của khối ngoại



TỒN TẠI 

Thói quan cũ

• Truyền thông «Thị trường dễ tính»

• Tâm lý ưu tiên giao thương tại kho (An toàn >< rủi ro và tỷ suất thu lời sẽ giảm>< nâng cao 

giá trị NS)

• Không quá quan tâm/tìm hiểu về thủ tục quy định nhập khẩu của thị trường

• Thiếu thông tin và chạy theo tâm lý đám đông (thị trường vận động theo quy luật cung cầu, 

giá cả...) 



MỤC TIÊU
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VỊ THẾ, LỢI THẾ VÀ THÁCH THỨC

TMNS VIỆT NAM – TRUNG QUỐC đóng góp rất lớn trong nỗ lực các giải pháp giảm nhập siêu trong thương mại giữa Việt
Nam – Trung Quốc

VỊ THẾ

• Sức mua, độ rộng và độ đa dạng của thị trường , dung lượng thị trường và nhu cầu tiêu dùng đối với nhóm hàng nông, 
thủy sản của Trung Quốc là rất lớn.

• Việt Nam nằm trong ACFTA 10+1, là đối tác được đánh giá quan trọng hàng đầu đối với Trung Quốc hiện nay; 

• Trung Quốc đang mạnh mẽ thiết lập và thúc đẩy chiến lược vành đai con đường -> Xây dựng cảng cửa ngõ của kênh 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BIỂN BỘ MỚI, khu vực kinh tế tích tụ hướng biển và khu vực hợp tác thí điểm Trung 
Quốc – ASEAN trong đó tập trung nhiều chính sách cho TMNS

LỢI THẾ

• Khoảng cách địa lý

• Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên

• Việt Nam đang có thị phần tốt ở các sản phẩm thế mạnh (Gạo, thủy hải sản, trái cây, cao su…)

• Trung Quốc vẫn tiếp tục ưu tiên nhập khẩu từ khu vực ASIAN cho các sản phẩm đặc trưng

• Tích cưc thúc đẩy cải cách thương mại biên giới, tăng cường tạo thuận lợi hóa thương mại



BỐI CẢNH MỚI

TRUNG QUỐC THỰC HIỆN CHỦ CHƯƠNG:

• Chuyển trọng tâm thương mại vào khu vực Châu Á là đặc biệt là khu vực ĐNA và Nam Á 

• Phát triển các khu tự do Thương mại tổng hợp, Thươn mại điện tử xuyên biên giới

• Xây dựng các sàn giao dịch quốc tế và TTTM tại chỗ cho dầu cọ, khoáng sản, gỗ và ngũ cốc cho ASEAN.

• Trung Quốc Triển khai thực hiện nghiêm Luật

‐ Quản lý danh mục được phép nhập khẩu

‐ Siết chặt quản lý cửa khẩu biên giới, hạn chế nhập khẩu qua lối mòn, lối mở biên giới

‐ Sản phẩm không đạt yêu cầu (tệm nhãn, truy xuất nguồn gốc, đóng gói ...) 

‐ Nhiễm các đối tượng kiểm dịch động, thực vật mà Trung Quốc thông báo => đã cảnh báo=>áp dụng ngay biện
pháp xử lý

‐ Tăng cường về ATTP bảo hộ sức khỏệ cộng đồng, thực hiện tiêu chuẩn 4 nghiêm nhất

‐ Xu thế bảo hộ sản phẩm trong nước (bảo hộ cho chuỗi sản xuất khẩu khi thực hiện chiến lược phát triển thị
trường xuất khẩu)

• Trung Quốc không ngừng mở rộng và đa dạng nguồn nhập (Năm 2020 đã mở cửa xoài (Camphuchia), chuối (Lào), Sầu 
Indonexia...)



VỊ THẾ, LỢI THẾ VÀ THÁCH THỨC

THÁCH THỨC

• Môi trường giao thương hàng hóa nông sản quốc tế ngày càng đa dạng và phức tạp => rủi ro tăng

• Các biện pháp SPS đối với thương mại rất phức tạp và dễ thay đổi, là biện pháp khó đối phó nhất trong 
các hàng rào thương mại phi thuế quan

• Nông sản Việt Nam (trái cây, thủy sản... ) chưa có thương hiệu và vị thế tại thị trường

• Nông sản Việt Nam đang SỤT GIẢM uy tín đối với Cơ quan chức năng, thương nhân và sẽ lan dần đến 
người tiêu dùng Trung Quốc (khi liên tục bị cảnh báo và áp đặt các biện pháp tăng cường xử lý về các
quy định SPS)

• Giá bán sản phẩm nông sản Việt Nam giảm lợi thế cạnh tranh



THẢO LUẬN
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