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Hiện trạng thương mại rau 
quả giữa Việt Nam và thế 
giới?

Rau quả là một trong các sản phẩm nông nghiệp có thế 
mạnh xuất khẩu của Việt Nam:

Về kim ngạch: Năm 2016 xuất khẩu rau quả đạt kim 
ngạch 2,46 tỷ USD, tăng 33,6% so với 2015; trong đó 
xuất siêu là 1,5 tỷ USD

Xuất khẩu rau quả liên tục tăng trưởng, đạt mức trung 
bình 16,9%/năm trong suốt giai đoạn 2000-2015. 
Riêng 2016, mức tăng trưởng lên tới 33,6%, có thêm 
5 loại quả tươi được cấp phép nhập khẩu vào 04 thị 
trường, sản lượng xuất khẩu đi các thị trường Mỹ, Hàn 
tăng gấp đôi so với 2015.

Về thị trường: rau quả Việt Nam hiện xuất khẩu tới 
trên 60 thị trường, trong đó lớn nhất là Trung Quốc 
(hơn 70%) và nhiều thị trường có yêu cầu kỹ thuật cao 
như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc

1
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Nhập khẩu rau quả của Việt Nam tuy còn thấp so với xuất 
khẩu nhưng đang tăng mạnh:

Về kim ngạch, năm 2016 Việt Nam nhập khẩu 925 
triệu USD rau quả, tăng 48,7% so với 2015

Về thị trường: Rau quả Việt Nam nhập khẩu từ khá 
nhiều thị trường trên thế giới nhưng tập trung kim 
ngạch lớn nhất ở khu vực thị trường châu Á (Thái Lan, 
Trung Quốc, Hàn Quốc…), Hoa Kỳ, châu Úc  (Năm 2016 
nhập khẩu từ Thái Lan 410 triệu USD, tăng 98,6%;  
Trung Quốc 219,4 triệu USD, tăng 17,4%; Hoa Kỳ 
khoảng 85 triệu USD, tăng 16%...)

Thị trường Kim ngạch 
(triệu USD)

Tăng trưởng 
so với 2015

Trung Quốc 1.740 45,8%

Hoa Kỳ 84,5 44,2%

EU 93,2 22,1%

Hàn Quốc 82,6 23,4%

ASEAN 133,7 14,3%

Bảng 1 - Thị trường rau quả Việt Nam năm 2016
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Thương mại hai chiều ngành rau quả giữa Việt Nam và EU 
tuy vẫn còn hạn chế về kim ngạch nhưng tăng trưởng liên 
tục với tốc độ cao:

Việt Nam xuất khẩu 93,2 triệu USD rau quả đi EU 
(năm 2016) 

Tăng trưởng thương mại bình quân 16,9 %/năm 
(2000- 2015), trong đó Việt Nam liên tục xuất siêu 
(63 triệu USD năm 2015).

Về cơ cấu, thương mại rau quả Việt Nam-EU mang tính bổ 
sung cao, không cạnh tranh trực tiếp:

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang EU các loại rau quả 
nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới 

EU xuất khẩu các nông sản thế mạnh sang Việt Nam 
(chủ yếu là khoai tây)

Hiện trạng thương mại rau 
quả giữa Việt Nam và EU?2
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Hình 1 - Cơ cấu xuất khẩu nông sản Việt Nam đi EU

Hình 2 - Cơ cấu nông sản Việt Nam nhập khẩu từ EU 

 (5%)



10

Rau quả là ngành nông nghiệp có thế mạnh và tương đối 
phát triển ở Việt Nam, với các lợi thế đáng kể về điều kiện 
thổ nhưỡng và dân số làm nông nghiệp (70%).

Về rau: 

Diện tích trồng rau năm 2016 là 908 nghìn ha, sản 
lượng đạt 16 triệu tấn, tăng 4,8% so với 2015, năng 
suất khoảng 172,2 tạ/ha;

Cơ cấu rau đa dạng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là cải 
ngọt, cải bắp, dưa chuột, ngô, rau muống và một số 
loại rau gia vị như hành, tỏi… 

Về quả:

Diện tích trồng quả năm 2016 là 863,2 nghìn ha, tăng 
4,4% so với năm 2015, chủ yếu tăng ở nhóm cây ăn 
quả như cam, bưởi, thanh long, đu đủ... (đối với các loại 
quả khác, diện tích trồng chỉ hơn 1%/năm) 

Cơ cấu quả gồm 3 nhóm chính: (i) nhiệt đới (chuối, dừa, 
xoài, thanh long, chôm chôm…) (ii) cận nhiệt đới (như 
cam, quýt, vải, nhãn...) (iii) ôn đới (mận, đào, lê, nho…)

Tham gia vào ngành rau quả chủ yếu là các hộ nông dân 
(trang trại, nhà vườn). Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây 
đã có sự tham gia của các chủ thể khác vào ngành này:

Tình hình ngành rau quả 
Việt Nam?3
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Các doanh nghiệp, đầu tư phát triển mô hình nông 
nghiệp công nghệ cao, chủ yếu trồng rau, các loại quả 
(trong đó khoảng 70% là doanh nghiệp dân doanh, 
25% là FDI và khoảng 5% là doanh nghiệp Nhà nước) 

Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân và các 
hộ nông dân (doanh nghiệp bỏ vốn và xây dựng quy 
trình, người nông dân tập trung đất đai và lao động 
hình thành nên những hình thức hợp tác xã kiểu mới)

Về công nghệ, trong khi đa phần các hộ nông dân trồng 
rau, quả theo phương pháp truyền thống, việc ứng dụng 
các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất rau quả đang 
được thúc đẩy, góp phần tăng sản lượng rau quả:

Sản xuất chuyên canh và trình độ canh tác 

Chuyển đổi giống cây trồng

Áp dụng các công nghệ mới, sạch về giống, nuôi trồng

Điểm mạnh của ngành rau quả Việt Nam:

Sản phẩm rau quả đa dạng

Chi phí sản xuất thấp (lao động rẻ, đất đai sẵn có);

Các doanh nghiệp đã bắt đầu quen với thương mại 
xuất khẩu, nhận thức được tầm quan trọng của kiểm 
soát chất lượng;

Cạnh tranh được phân khúc thị trường trung bình, sản 
phẩm trung bình, giá rẻ cho thị trường nội địa;

Điểm yếu của sản xuất nông nghiệp nói chung và rau quả 
nói riêng của Việt Nam

Phần lớn người sản xuất vẫn chưa chú trọng vấn đề 
chất lượng, an toàn vệ sinh

Sử dụng bừa bãi, lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực 
vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất bảo quản…

Thiếu các kênh phân phối ổn định kết nối trực tiếp 
người sản xuất và tiêu dùng, đa phần vẫn thông qua 
thương lái tự phát, dẫn đến khó kiểm soát cung cầu, 
chất lượng và giá cả mặt hàng rau quả
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Điểm yếu trong xuất khẩu rau quả:

Số lượng doanh nghiệp quy mô vừa và lớn còn ít.

Vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu chưa ổn định

Công nghệ và hệ thống bảo quản, kiểm soát chất 
lượng chưa đồng đều

Thiếu nhãn hiệu và thương hiệu sản phẩm lớn

Hiểu biết hạn chế về chính sách và quy định của thị 
trường liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh 
an toàn thực phẩm
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Rau quả Việt Nam hiện cung cấp đồng thời cho thị trường 
nội địa và xuất khẩu ra nước ngoài, trong đó có các thị 
trường được đánh giá là “khó tính” như EU, Nhật Bản…

Trong tương lai, ngành rau quả Việt Nam được đánh giá 
là rất có triển vọng do cầu ở cả thị trường trong nước và 
quốc tế đều rất lạc quan.

Tiềm năng thị trường xuất khẩu: 

Việt Nam hiện mới xuất khẩu 2,46 tỷ USD (năm 
2016), chiếm chưa đầy 0,25% tổng thương mại rau 
quả toàn cầu (khoảng 1.000 tỷ USD năm 2016); 

Rau quả Việt Nam đang cải thiện quy trình sản xuất, 
thu hoạch, vận chuyển, tăng khả năng đáp ứng các 
yêu cầu khắt khe của các thị trường lớn  (Hoa Kỳ, EU, 
Nhật Bản, Úc…), đây là các thị trường không chỉ có giá 
trị gia tăng cao mà còn có thể là tiền đề để rau quả 
Việt Nam dễ dàng tiếp cận các thị trường có yêu cầu 
thấp hơn 

Triển vọng thị trường của 
ngành rau quả Việt Nam?4
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Hộp 1 - Một số loại quả đã được cấp phép nhập 
khẩu ở một số thị trường lớn

Hoa Kỳ: nhãn, vải thiều, thanh long, chôm chôm 
(sắp tới sẽ có thêm xoài, vú sữa)

Pháp, Đức, Anh, Hà Lan: vải thiều, xoài, thanh 
long

Nhật Bản: chanh (Limes), dứa, chuối, dừa, xoài và 
thanh long (ruột trắng, ruột đỏ)

Australia: vải, xoài, thanh long

New Zealand: thanh long, xoài

Hàn Quốc: thanh long, xoài, vú sữa

Singapore: cam, quýt, thanh long

Tiềm năng thị trường nội địa

Thị trường nội địa hơn 90 triệu dân, thu nhập đang 
cải thiện

Xu hướng mới trong nhu cầu về thực phẩm (tăng tỷ lệ 
rau quả trong trong cơ cấu thực phẩm)
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Cam kết của EU

EU cam kết mở cửa rất mạnh cho rau quả Việt Nam trong 
EVFTA:

Xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực 94% trong tổng 
số 547 dòng thuế rau quả và các chế phẩm từ rau quả 
(trong đó có nhiều sản phẩm là thế mạnh của Việt 
nam như vải, nhãn, chôm chôm, thanh long, dứa, dưa…)

24 dòng thuế (chiếm 4,4%) chịu áp thuế “giá nhập 
cảnh” (entry price ) (gồm nhóm dưa chuột tươi và ướp 
lạnh, chanh…)

08 dòng thuế áp hạn ngạch (chủ yếu ở một số sản 
phẩm trong nhóm nấm chi agaricus, ngô ngọt…)

01 dòng thuế duy trì thuế nhập khẩu

Phần lớn các dòng thuế EU cam kết xóa bỏ ngay hiện đều 
đang có mức thuế MFN trung bình là trên 10%, cá biệt có 
những sản phẩm rau quả đang chịu thuế trên 20%. Do đó, 
mức cam kết này của EU được đánh giá là sẽ tạo ra lợi thế 
lớn về giá cho rau quả Việt Nam (đặc biệt trong cạnh tranh 
nhập khẩu vào EU với các nước có thế mạnh về rau quả 
chưa có FTA với EU như Thái Lan, Trung Quốc…). 

Cam kết thuế quan và tác 
động tới ngành rau quả Việt 
Nam trong EVFTA?

5
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Vì vậy, để tận dụng cơ hội thuế quan rất đáng kể này, 
doanh nghiệp xuất khẩu rau quả cần chú ý:

Tìm hiểu thị trường và cam kết EVFTA để nhận diện 
các sản phẩm có lợi thế xuất khẩu

Vận động các cơ quan chức năng Việt Nam và EU thực 
hiện các quy trình cần thiết để EU cấp phép nhập khẩu 
đối với các loại quả mà Việt Nam có thế mạnh, EU có 
nhu cầu cao

Tập trung khắc phục các yếu tố hạn chế năng lực cạnh 
tranh (công nghệ, vùng nguyên liệu, quy trình kiểm 
soát chất lượng, thương hiệu…)

Cam kết của Việt Nam

So với EU, mức cam kết thuế quan mà Việt Nam đưa ra 
trong EVFTA đối với nhóm rau quả từ EU là khá chặt:

Xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối 
với 17 dòng thuế rau quả và chế phẩm rau quả (tương 
đương 5,94%)

Xóa bỏ tất cả các dòng thuế thuộc nhóm sản phẩm 
này trong vòng từ 6-8 năm

Không duy trì bất kỳ biện pháp hạn ngạch nào với 
nhóm sản phẩm này

Với lộ trình loại bỏ thuế tương đối dài áp dụng cho phần 
lớn các sản phẩm rau quả, dự kiến EVFTA sẽ tạo ra khoảng 
thời gian tương đối để người sản xuất, kinh doanh rau quả 
Việt Nam thích ứng với việc không còn hàng rào thuế.

Hơn nữa, sản phẩm mà EU có thế mạnh phần lớn là các 
loại rau quả ôn đới, ít cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam. 
Vì vậy, mặc dù cắt giảm, tiến tới loại bỏ thuế đối với rau 
quả từ mức 10-40% hiện nay, dự kiến EVFTA sẽ không tạo 
ra sức ép cạnh tranh quá lớn cho rau quả Việt Nam trên 
thị trường nội địa. Ngoài ra, người tiêu dùng Việt Nam suy 
đoán cũng sẽ được hưởng lợi từ các cam kết này, với khả 
năng tiếp cận được rau quả EU với giá hợp lý.
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NGÀNH CHẾ BIẾN 
CÁC SẢN PHẨM THỊT

(LỢN, BÒ, GÀ)
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Thương mại giữa Việt Nam và thế giới

Cán cân thương mại giữa Việt Nam và thế giới về các sản 
phẩm thịt lợn, thịt bò, thịt gà có khác biệt rõ giữa 2 giai 
đoạn;

Trước 2007, Việt Nam xuất siêu (mặc dù mức suất 
siêu không lớn, khoảng 40 triệu USD/năm)

Sau 2007, Việt Nam liên tục nhập siêu các sản phẩm 
ngành chăn nuôi, với mức thâm hụt tăng lên liên tục 
(nhập siêu 639,6 triệu USD năm 2015, cao gấp 26 
lần năm 2007)

Thương mại giữa Việt Nam và EU

Việt Nam liên tục nhập siêu các sản phẩm thịt lợn, bò, 
gà từ EU trong suốt giai đoạn từ 2005- 2015 (năm 
2015 Việt Nam nhập siêu 33,3 triệu USD, cao gấp 
39,3 lần so với năm 2005)

Xuất khẩu chăn nuôi từ Việt Nam sang EU không đáng 
kể, chủ yếu là thịt gà, đạt 0,47 triệu USD (năm 2014)

Nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi từ EU chỉ chiếm 4% 
tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi của 
Việt Nam

Hiện trạng thương mại các 
sản phẩm thịt giữa Việt Nam 
và EU?

6



19

Do tính chất hàng hóa, các sản phẩm thịt (lợn, bò, gà ) nhập 
khẩu chủ yếu là thịt đông lạnh, cho tới hiện tại chưa tạo ra 
áp lực cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm thịt nóng (thịt 
tươi hàng ngày), vốn nhóm sản phẩm chăn nuôi chính của 
ngành chăn nuôi trong nước.

Tuy nhiên, trong tương lai, áp lực cạnh tranh sẽ lớn hơn do:

Người tiêu dùng nội địa có xu hướng quan tâm nhiều 
hơn tới chất lượng an toàn thực phẩm, trong khi sản 
phẩm thịt nội địa chưa đáp ứng niềm tin người tiêu 
dùng

Xu hướng gia tăng sử dụng các đồ ăn từ thịt chế biến 
sẵn (xúc xích, lạp xưởng, giăm bông…)

Tên sản phẩm

Xuất khẩu của 
Việt Nam sang 
thế giới (Triệu 

USD)

Nhập khẩu 
của EU 

từ thế giới 
(Triệu USD)

Bò sống 25,35 0,68

Lợn sống 16,34 2,99

Gà sống 1,03 5,99

Thịt bò 0,11 2005,46

Thịt lợn 64,29 39,44

Thịt gà 13,41 370,85

Xúc xích 0,73 9,14

Phụ phẩm  đã chế 
biến sau giết mổ 2.66 1752,09

Bảng 2 - Hiện trạng xuất khẩu các sản phẩm thịt của 
Việt Nam ra thế giới và nhập khẩu sản phẩm thịt của 
EU từ thế giới
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Chăn nuôi là ngành kinh tế quan trọng, là nguồn cung các 
sản phẩm thịt chủ yếu của thị trường nội địa.

Ngành này hiện nay bao gồm 03 nhóm chủ thể chính:

Nhóm các hộ gia đình: chăn nuôi nhỏ lẻ, rải rác ở tất 
cả các vùng miền

Nhóm các trang trại chăn nuôi: chăn nuôi ở quy mô 
vừa, tập trung chủ yếu là khu vực miền Đông Nam Bộ 
và một phần Bắc Bộ

Nhóm các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thịt và các 
sản phẩm từ thịt

Hiện trạng ngành chế biến 
các sản phẩm thịt Việt Nam7

Các doanh nghiệp
 chuyên xuất 

nhập khẩu 

Doanh nghiệp 
nội địa khác

Doanh nghiệp 
FDI

-Nhập khẩu các 
sản phẩm thịt 
đông lạnh hoặc 
ướp lạnh (nguyên 
con, hoặc thịt cắt 
mảnh), bán lại cho 
doanh nghiệp chế 
biến, bán lẻ

-Tham gia vào 
một hoặc một 
số khâu của hoạt 
động chăn nuôi, 
giết mổ, chế biến 
và bán sản phẩm

-Thuê nông 
dân chăn nuôi 
theo hình thức 
gia công (cung 
cấp giống, 
nguồn thức ăn 
hướng dẫn kỹ 
thuật, kiểm 

Bảng 3 - Các nhóm doanh nghiệp sản xuất, chế biến thịt
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Hạn chế chủ yếu của ngành chăn nuôi Việt Nam

Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún (đặc biệt với các 
hộ gia đình);

Chất lượng con giống kém, dẫn tới chi phí chăn nuôi 
cao, năng suất thấp

Phụ thuộc nguồn thức ăn chăn nuôi, giống, thuốc thú 
y nhập khẩu, thiếu ổn định, thường xuyên biến động 
về giá;

Quy trình chăn nuôi chưa bảo đảm khoa học, chủ yếu 
là theo phương pháp truyền thống, tình trạng vệ sinh 
chuồng trại kém, thường xuyên phải đối mặt với dịch 
bệnh

Không kiểm soát được chất lượng chăn nuôi theo 
chuỗi

Thiếu kênh tiêu thụ ổn định, phụ thuộc nhiều vào 
thương lái

Các doanh nghiệp
 chuyên xuất 

nhập khẩu 

Doanh nghiệp 
nội địa khác

Doanh nghiệp 
FDI

-Đối với sản phẩm 
bò, có thể nhập 
khẩu bò nguyên 
con (từ Australia), 
nuôi và giết mổ 
tại Việt Nam

-Chủ yếu phục 
vụ cho các kênh 
bán lẻ truyền 
thống (thịt nóng) 
và các đơn vị chế 
biến nhỏ lẻ

soát chuỗi sản 
phẩm, chia sẻ 
một số chi phí 
với hộ chăn 
nuôi)

- Xây dựng nhà 
máy chế biến 
riêng

- Cung cấp sản 
phẩm cho các 
phân khúc thị 
trường khác 
nhau (bán lẻ, 
các bếp ăn tập 
thể, nhà hàng 
nhỏ)
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Cam kết của EU

EU có cam kết mở cửa mạnh cho các sản phẩm chăn nuôi 
từ Việt Nam:

Loại bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối 
với các dòng thuế đối với động vật sống, thịt trâu bò, 
thịt lợn

Loại bỏ thuế trong vòng 7 năm (một vài trường hợp là 
5 năm) đối với các sản phẩm từ gia cầm và một vài sản 
phẩm chế biến từ bò và lợn

Mức cắt giảm này được xem là tương đối lớn (bởi mức thuế 
MFN hiện tại mà EU đang áp dụng là khá cao). Tuy nhiên, 
do Việt Nam hiện chủ yếu xuất khẩu các loại trâu, bò, lợn, 
gà  sống trong khi EU chủ yếu nhập khẩu các sản phẩm 
thịt nên cơ hội thuế quan từ EU chỉ trở thành hiện thực 
nếu các doanh nghiệp Việt Nam chuyển hướng sang xuất 
khẩu các sản phẩm mà EU quan tâm.

Cam kết về thuế quan đối 
với sản phẩm thịt trong 
EVFTA?

8
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Cam kết của Việt Nam

Việt Nam cam kết mở cửa rất dè dặt đối với nhóm sản 
phẩm này:

Chỉ loại bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với 
bò, lợn, gà sống nhập khẩu từ EU

Loại bỏ thuế theo lộ trình dài 7-10 năm đối với tất cả 
các loại thịt bò, lợn, gà tươi hoặc đông lạnh

Với mức bảo hộ khá kỹ này, tác động của EVFTA đối với 
ngành chăn nuôi Việt Nam sẽ được cho là sẽ không quá 
đột ngột, và ngành sẽ có khoảng thời gian tương đối dài 
để điều chỉnh, thích ứng với cạnh tranh. 

Nhập khẩu các sản phẩm thịt từ EU vào Việt Nam hiện vẫn 
còn tương đối nhỏ, không đáng kể so với tổng nhập khẩu 
từ các nước khác. Tuy nhiên, khi các mức thuế MFN rất cao 
hiện nay (10-40%) được cắt giảm dần và loại bỏ khi hết lộ 
trình, rất có thể tỷ trọng và kim ngạch nhập khẩu từ EU 
sẽ tăng đáng kể. Điều này cộng hưởng với các yếu tố khác 
như tâm lý người tiêu dùng (muốn sử dụng sản phẩm bảo 
đảm vệ sinh, chất lượng), các cam kết loại bỏ thuế từ các 
thị trường mạnh (ví dụ Úc, New Zealand), sẽ làm gia tăng 
cạnh tranh đáng kể cho ngành chăn nuôi Việt Nam tại thị 
trường nội địa.

Do đó ngành chăn nuôi Việt Nam cần có sự chuẩn bị từ 
sớm cho tương lai cạnh tranh này:

Tìm hiểu các cam kết để xác định nguy cơ cạnh tranh 
cụ thể đối với các nhóm sản phẩm của mình

Chủ động, nỗ lực khắc phục các hạn chế hiện tại của 
ngành (như nêu trong Câu 7)

Các cơ quan có thẩm quyền cũng cần có động thái hỗ trợ 
ngành chăn nuôi:

Quy hoạch phát triển nguồn giống

Nghiên cứu, chuyển giao, hướng dẫn các kỹ thuật chăn 
nuôi hiện đại, bảo đảm vệ sinh, giảm bớt nguy cơ dịch 
bệnh

Hỗ trợ xây dựng các kênh phân phối ổn định

Hỗ trợ thiết lập và kiểm soát chuỗi sản xuất
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