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CAïnh TrAnh giöõA ThAÙi LAn vAø vieäT nAM
Treân Thò Tröôøng gAïO Trung QuOáC
l Vuõ Dieäp Anh

TOÙM TAÉT:
Vôùi hôn 1,4 trieäu daân, Trung Quoác laø thò tröôøng tieâu thuï gaïo lôùn nhaát vaø tieàm naêng nhaát theá
giôùi. Chính vì vaäy, coù söï caïnh tranh gay gaét treân thò tröôøng gaïo Trung Quoác giöõa caùc nöôùc xuaát
khaåu gaïo, trong ñoù coù Vieät Nam vaø Thaùi Lan. Vieät Nam ñöôïc ñaùnh giaù laø nöôùc coù lôïi theá so
saùnh veà gaïo cao hôn so vôùi Thaùi Lan keå töø naêm 2011. Tuy nhieân, lôïi theá naøy cuûa Vieät Nam coù
xu höôùng giaûm daàn so vôùi Thaùi Lan. Baøi baùo taäp trung laøm roõ khaû naêng caïnh tranh cuûa gaïo Thaùi
Lan vaø Vieät Nam treân thò tröôøng gaïo Trung Quoác, ñoàng thôøi ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp naâng cao
khaû naêng caïnh tranh cuûa gaïo Vieät Nam treân thò tröôøng khoång loà naøy.
Töø khoùa: caïnh tranh, xuaát khaåu gaïo, Vieät Nam, Thaùi Lan, Trung Quoác, kim ngaïch, giaù gaïo,
lôïi theá so saùnh.

1. Ñaët vaán ñeà
Gaïo laø loaïi löôïng thöïc chính cuûa hôn 3,5 tæ
ngöôøi daân treân toaøn theá giôùi, ñaëc bieät laø ôû chaâu AÙ,
chaâu Myõ Latin vaø moät phaàn cuûa chaâu Phi. Trong
ñoù, Trung Quoác hieän ñang laø nöôùc nhaäp khaåu gaïo
lôùn nhaát theá giôùi, vôùi kim ngaïch nhaäp khaåu ñaït
1,46 tyû ñoâla, chieám 5,84% toång kim ngaïch nhaäp
khaåu gaïo cuûa toaøn theá giôùi. Chính vì vaäy, coù söï
caïnh tranh giöõa caùc nöôùc xuaát khaåu gaïo, trong ñoù
coù Thaùi Lan vaø Vieät Nam, treân thò tröôøng Trung
Quoác. Soá lieäu thoáng keâ cho thaáy, Vieät Nam coù lôïi
theá hôn Thaùi Lan veà kim ngaïch, giaù xuaát khaåu vaø
heä soá bieåu thò lôïi theá so saùnh treân thò tröôøng gaïo
Trung Quoác keå töø naêm 2011. Tuy nhieân, lôïi theá
naøy cuûa Vieät Nam coù xu höôùng giaûm daàn so vôùi
Thaùi Lan trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Ñeå naâng cao
khaû naêng caïnh tranh cuûa gaïo Vieät Nam treân thò
tröôøng Trung Quoác ñoøi hoûi Vieät Nam phaûi trieån
khai ñoàng boä nhieàu giaûi phaùp.

2. Caïnh tranh giöõa gaïo Thaùi Lan vaø vieät nam
treân thò tröôøng Trung Quoác
2.1. Kim ngaïch xuaát khaåu gaïo cuûa Thaùi Lan vaø
Vieät Nam sang Trung Quoác
Thaùi Lan vaø Vieät Nam laø caùc nöôùc xuaát khaåu
gaïo lôùn thöù 2 vaø thöù 3 theá giôùi vôùi kim ngaïch xuaát
khaåu naêm 2020 töông öùng laø 3,69 tyû ñoâla vaø 3,12
tyû ñoâla, laàn löôït chieám 15,07% vaø 12,75% trong
toång kim ngaïch xuaát khaåu gaïo cuûa theá giôùi. Ñoàng
thôøi, Vieät Nam vaø Thaùi Lan hieän cuõng ñang giöõ vò
trí soá 1 vaø soá 3 trong soá caùc nöôùc xuaát khaåu gaïo
nhieàu nhaát sang thò tröôøng Trung Quoác. Ngöôïc laïi,
Trung Quoác laø thò tröôøng xuaát khaåu quan troïng ñoái
vôùi gaïo Thaùi Lan vaø Vieät Nam. Trung Quoác laø thò
tröôøng xuaát khaåu gaïo lôùn nhaát cuûa Thaùi Lan keå töø
naêm 2005 - 2018 nhöng laïi tuït xuoáng vò trí thöù 3,
sau Myõ vaø Nam Phi, vaøo naêm 2020. Ñoái vôùi Vieät
Nam, Trung Quoác laø thò tröôøng xuaát khaåu gaïo lôùn
nhaát trong giai ñoaïn 2012 - 2018 vaø laø thò tröôøng
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lôùn thöù 3, sau Philippines vaø Bôø Bieån Ngaø, vaøo
naêm 2020.
Soá lieäu thoáng keâ trong Hình 1 vaø Hình 2 cho thaáy
coù söï caïnh tranh gay gaét giöõa Vieät Nam vaø Thaùi
Lan treân thò tröôøng gaïo nhaäp khaåu cuûa Trung Quoác.
Tröôùc naêm 2011, Thaùi Lan laø nöôùc xuaát khaåu gaïo
lôùn nhaát sang Trung Quoác vôùi kim ngaïch haøng naêm
dao ñoäng trong khoaûng 100 - 255 trieäu ñoâla, chieám
gaàn 100% toång kim ngaïch nhaäp khaåu gaïo haøng naêm
cuûa thò tröôøng naøy. Trong khi ñoù, kim ngaïch xuaát
khaåu gaïo cuûa Vieät Nam sang Trung Quoác tröôùc
naêm 2009 laø khoâng ñaùng keå, döôùi 1 trieäu ñoâla/naêm,
chieám döôùi 0,52% toång kim ngaïch nhaäp khaåu gaïo
cuûa nöôùc naøy.

Tuy nhieân, tình hình ñaõ ñaûo ngöôïc laïi khi kim
ngaïch xuaát khaåu cuûa Vieät Nam daàn taêng leân keå töø
naêm 2010 vaø vöôït qua Thaùi Lan baét ñaàu töø naêm
2011. Vieät Nam ñaõ vöôn leân trôû thaønh nöôùc xuaát
khaåu gaïo lôùn nhaát sang Trung Quoác vôùi kim ngaïch
ñaït 616 - 1,022 trieäu ñoâla, chieám 46,21 - 60,6%
toång kim ngaïch nhaäp khaåu gaïo cuûa thò tröôøng
khoång loà naøy trong giai ñoaïn 2012 - 2017. Cuõng
trong giai ñoaïn naøy, kim ngaïch xuaát khaåu gaïo cuûa
Thaùi Lan sang Trung Quoác chæ ôû möùc 200 - 544
trieäu ñoâla vôùi thò phaàn giaûm xuoáng coøn 22,34 32,52%. Töø naêm 2018, xuaát khaåu gaïo cuûa Vieät
Nam vaø Thaùi Lan sang Trung Quoác baét ñaàu giaûm
daàn. Trong naêm 2020, kim ngaïch xuaát khaåu gaïo
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Baûng 1. So saùnh giaù gaïo xuaát khaåu cuûa Vieät Nam vôùi caùc nöôùc xuaát khaåu gaïo khaùc

cuûa Vieät Nam vaø Thaùi Lan sang Trung Quoác
giaûm xuoáng chæ coøn 452 trieäu ñoâla vaø 242 trieäu
ñoâla, vôùi thò phaàn giaûm xuoáng coøn laàn löôït laø
30,97% vaø 16,61%. Nguyeân nhaân cuûa xu höôùng
giaûm naøy laø do töø naêm 2018 Trung Quoác ñaõ aùp
duïng nhieàu raøo caûn ñoái vôùi maët haøng gaïo. Trung
Quoác ñaõ ñöa ra nhöõng yeâu caàu khaét khe hôn veà
veä sinh an toaøn thöïc phaåm. Möùc thueá nhaäp khaåu
gaïo ngoaøi haïn ngaïch cuûa Trung Quoác taêng töø 5%
leân 50% vaøo naêm 2019 vaø leân ñeán 65% vaøo naêm
2020. Haïn ngaïch nhaäp khaåu gaïo cuûa Trung Quoác
trong naêm 2020 laø 5.320.000 taán, trong ñoù 50%
haïn ngaïch ñöôïc caáp cho caùc nöôùc ASEAN [3].
Ngoaøi ra, giaù gaïo cuûa Vieät Nam vaø Thaùi Lan ôû
möùc cao neân Trung Quoác chuyeån höôùng sang
nhaäp khaåu gaïo giaù reû hôn töø caùc nöôùc khaùc nhö
Pakistan, Myanmar vaø Campuchia. Hieän
Myanmar, Pakistan vaø Campuchia laàn löôït laø
nöôùc xuaát khaåu gaïo lôùn thöù 2, thöù 4 vaø thöù 5 treân
thò tröôøng Trung Quoác vôùi thò phaàn töông öùng laø
22,21%, 12,84% vaø 10,86%.
2.2. Giaù gaïo xuaát khaåu cuûa Thaùi Lan vaø Vieät
Nam (Baûng 1)
Giaù gaïo xuaát khaåu cuûa Vieät Nam coù xu höôùng
gia taêng theo thôøi gian trong giai ñoaïn töø thaùng
2/2016 ñeán thaùng 2/2021. Giaù gaïo traéng 5% taám
taêng töø 374$/MT leân 520$/MT; giaù gaïo traéng
15% taám taêng töø 365$/MT leân 510$/MT; vaø giaù
gaïo traéng 25% taám taêng töø 345$/MT leân
495$/MT. Chaát löôïng gaïo ñöôïc chuù troïng caûi
thieän, chuûng loaïi gaïo xuaát khaåu daàn chuyeån sang
nhöõng loaïi gaïo coù giaù trò gia taêng cao, cöôùc phí
taøu bieån taêng, moät soá haõng taøu thu theâm phí trong
muøa cao ñieåm vaø doanh nghieäp thieáu voû
container roãng ñeå ñoùng haøng do aûnh höôûng cuûa
ñaïi dòch Covid - 19 laø nguyeân nhaân chính ñaåy giaù
gaïo Vieät Nam taêng maïnh, vöôït möùc 460$/MT töø
thaùng 8/2020.
Soá lieäu thoáng keâ cuûa Boä Noâng nghieäp Hoa
Kyø (USDA) cho thaáy giaù gaïo xuaát khaåu cuûa
Vieät Nam trong giai ñoaïn töø thaùng 6/2016 ñeán
thaùng 2/2021 luoân thaáp hôn giaù gaïo cuûa Thaùi
Lan nhöng thöôøng cao hôn giaù gaïo cuûa AÁn Ñoä
vaø Pakistan. Tuy nhieân, töø ñaàu thaùng 2/2021,
giaù gaïo cuûa Vieät Nam ñaõ cao hôn moät chuùt so
vôùi giaù gaïo Thaùi Lan. Nguyeân nhaân cuûa tình
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traïng naøy laø do nguoàn cung gaïo cuûa Vieät Nam bò
haïn cheá trong giai ñoaïn giao muøa vaø cöôùc phí vaän
taûi taêng, trong khi nguoàn cung gaïo cuûa Thaùi Lan
ñöôïc döï baùo gia taêng nhôø ñieàu kieän thôøi tieát thuaän
lôïi. Giaù gaïo cao hôn so vôùi caùc nöôùc xuaát khaåu
gaïo haøng ñaàu theá giôùi khaùc laø moät baát lôïi ñoái vôùi
Vieät Nam khi moät soá baïn haøng trong ñoù coù Trung
Quoác baét ñaàu chuyeån höôùng sang nhaäp khaåu gaïo
coù giaù reû hôn töø caùc nöôùc xuaát khaåu gaïo khaùc.
2.3. Lôïi theá so saùnh cuûa gaïo Thaùi Lan vaø
Vieät Nam
Lôïi theá so saùnh cuûa moät ngaønh haøng taïi moät
nöôùc ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua heä soá bieåu thò lôïi theá
so saùnh (RCA), ñöôïc tính toaùn theo coâng thöùc:
Xkij / X
[4]
ij
RCA =
Xkwj / X
wj
Trong ñoù:
RCA laø heä soá bieåu thò lôïi theá so saùnh trong xuaát
khaåu saûn phaåm k cuûa nöôùc i; Xkij laø kim ngaïch
xuaát khaåu saûn phaåm k cuûa nöôùc i sang nöôùc j; Xij
laø toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa nöôùc i sang nöôùc
j; Xkwj laø kim ngaïch xuaát khaåu saûn phaåm k cuûa
toaøn theá giôùi sang nöôùc j; Xwj laø toång kim ngaïch
xuaát khaåu cuûa toaøn theá giôùi sang nöôùc j. Neáu RCA
< 1, nöôùc i khoâng coù lôïi theá so saùnh ñoái vôùi saûn
phaåm k. Neáu RCA > 1, nöôùc i coù lôïi theá so saùnh
ñoái vôùi saûn phaåm k.
Hình 3 cho thaáy, caû Vieät Nam vaø Thaùi Lan ñeàu
coù lôïi theá so saùnh cao veà gaïo treân thò tröôøng Trung

Quoác. Tuy nhieân, vò theá cuûa hai nöôùc coù söï thay ñoåi
theo thôøi gian. Tröôùc naêm 2011, gaïo Vieät Nam coù
lôïi theá caïnh tranh thaáp hôn haún so vôùi gaïo Thaùi
Lan. Heä soá bieåu thò lôïi theá so saùnh cuûa gaïo Thaùi
Lan trong giai ñoaïn naøy raát cao (42,55 - 73,77),
trong khi RCA cuûa Vieät Nam duø cuõng ôû möùc cao
nhöng cuõng chæ ñaït 0,99 - 29,44. Tình hình ñaûo
ngöôïc laïi khi RCA cuûa Thaùi Lan giaûm xuoáng chæ
coøn 5,47-12,78, trong khi RCA cuûa Vieät Nam vöôït
cao hôn Thaùi Lan trong giai ñoaïn 2012 - 2017. Tuy
nhieân, cuõng trong giai ñoaïn naøy, lôïi theá so saùnh cuûa
gaïo Vieät Nam coù xu höôùng giaûm töø 67,81 vaøo naêm
2012 xuoáng coøn 19,07 vaøo naêm 2017. Vieät Nam ñaõ
khoâng duy trì ñöôïc lôïi theá caïnh tranh cuûa mình khi
RCA cuûa gaïo Vieät Nam tieáp tuïc giaûm xuoáng vaø ôû
möùc thaáp hôn so vôùi gaïo Thaùi Lan keå töø naêm 2018.
RCA cuûa gaïo Vieät Nam chæ ñaït möùc 9,43 vaøo naêm
2019, thaáp hôn nhieàu so vôùi RCA cuûa gaïo cuûa Thaùi
Lan (17,55).
3. giaûi phaùp naâng cao khaû naêng caïnh tranh
cuûa gaïo vieät nam treân thò tröôøng Trung Quoác
Ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa gaïo
Vieät Nam treân thò tröôøng Trung Quoác, Vieät Nam
caàn trieån khai ñoàng boä nhieàu giaûi phaùp. Caùc
doanh nghieäp xuaát khaåu gaïo caàn thöôøng xuyeân
caäp nhaät thoâng tin thò tröôøng, chính saùch thöông
maïi, caùc quy ñònh veà chaát löôïng saûn phaåm vaø thò
hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng Trung Quoác ñeå coù theå
cung caáp gaïo phuø hôïp cho thò tröôøng naøy. Do
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Trung Quoác hieän ñang thöïc hieän nghieâm caùc bieän
phaùp quaûn lyù chaát löôïng, truy xuaát nguoàn goác ñoái
vôùi gaïo nhaäp khaåu neân caùc doanh nghieäp Vieät
Nam caàn aùp duïng coâng ngheä tieân tieán trong cheá
bieán, baûo quaûn gaïo, ñeå ñaûm baûo ñaùp öùng caùc quy
ñònh veà kieåm dòch, xoâng hôi khöû truøng, quy caùch
bao bì, ñoùng goùi… cuûa Trung Quoác cuõng nhö chuù yù
tôùi vieäc ñaêng kyù maõ truy xuaát nguoàn goác saûn
phaåm. Caùc doanh nghieäp caàn ñaàu tö vaøo coâng
ngheä, caùc quy trình saûn xuaát hieän ñaïi, ñaït tieâu
chuaån VietGap hay Global Gap vaø caùc ñaàu vaøo
cho saûn xuaát luùa gaïo ñeå coù theå naâng cao naêng
suaát, chaát löôïng gaïo. Chuù troïng ñaàu tö phaùt trieån
caùc gioáng gaïo chaát löôïng cao, xaây döïng thöông
hieäu gaïo chuyeân nghieäp seõ giuùp caùc doanh
nghieäp naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa gaïo
Vieät Nam treân thò tröôøng Trung Quoác. Ñeå phuø
hôïp vôùi vieäc soáng ôû nhaø cao taàng cuûa nhieàu ngöôøi
daân Trung Quoác, caùc doanh nghieäp Vieät Nam neân
xuaát khaåu gaïo ñöôïc ñoùng goùi huùt chaân khoâng vôùi
troïng löôïng nhoû töø 5 - 10kg, coù nhaõn maùc, logo.
Beân caïnh ñoù, caùc doanh nghieäp caàn tích cöïc
quaûng caùo saûn phaåm treân website cuûa coâng ty,
tham gia caùc saøn giao dòch noâng saûn, hoäi trôï quoác
teá vaø hoäi chôï quy moâ lôùn ñeå tìm cô hoäi kinh doanh
vaø coù ñöôïc moái lieân heä tröïc tieáp vôùi caùc nhaø nhaäp
khaåu gaïo cuûa Trung Quoác.
Chính phuû Vieät Nam, thoâng qua cô quan
thöông maïi taïi Trung Quoác, caàn toång hôïp vaø heä
thoáng hoùa nhöõng quy ñònh vaø yeâu caàu chaát löôïng
ñoái vôùi gaïo nhaäp khaåu, nhöõng ñieàu khoaûn trong
hieäp ñònh thöông maïi giöõa Vieät Nam vaø Trung
Quoác, toå chöùc boä phaän thoâng tin moät cöûa hieäu quaû
cho caùc doanh nghieäp xuaát khaåu gaïo Vieät Nam.
Chính phuû caàn keát noái caùc chính quyeàn ñòa
phöông, caùc hieäp hoäi doanh nghieäp gaïo, caùc nhaø
baùn buoân, heä thoáng phaân phoái cuûa Vieät Nam vôùi
Trung Quoác ñeå thuùc ñaåy nhu caàu nhaäp khaåu gaïo
cuûa Trung Quoác. Vieäc Chính phuû giuùp caùc doanh
nghieäp quaûng caùo caùc maãu gaïo chaát löôïng tôùi cho
caùc nhaø nhaäp khaåu, heä thoáng sieâu thò, caùc nhaø baùn
buoân ôû Trung Quoác seõ giuùp hoï hieåu roõ hôn veà
chaát löôïng gaïo cuûa Vieät Nam, töø ñoù coù nhieàu ñôn
ñaët haøng nhaäp khaåu gaïo Vieät Nam hôn. Chính
phuû caàn ban haønh nhöõng chính saùch höôùng ngöôøi

noâng daân, caùc cô sôû saûn xuaát vaø caùc doanh nghieäp
aùp duïng caùc moâ hình saûn xuaát hieän ñaïi hôn ñeå saûn
xuaát gaïo coù chaát löôïng, phaùt trieån caùc gioáng gaïo
chaát löôïng cao ñaùp öùng caùc yeâu caàu nhaäp khaåu
ngaøy caøng khaét khe cuûa Trung Quoác; quy hoaïch
caùc vuøng troàng luùa tieàm naêng, thuùc ñaåy caùc ñòa
phöông xaây döïng maõ soá vuøng troàng ñeå thuaän tieän
cho vieäc truy xuaát nguoàn goác cuõng nhö caùc chính
saùch hoã trôï voán thuaän lôïi cho ngöôøi noâng daân vaø
caùc doanh nghieäp saûn xuaát vaø xuaát khaåu gaïo.
Chính phuû caàn ñaøm phaùn vôùi chính phuû Trung
Quoác taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp Vieät
Nam coù moät “giai ñoaïn chuyeån ñoåi” ñeå coù theå
ñaùp öùng ñöôïc nhöõng quy ñònh nhaäp khaåu môùi cuûa
Trung Quoác. Chính phuû hoã trôï caùc doanh nghieäp
trong vieäc môøi caùc chuyeân gia Trung Quoác phoå
bieán caùc quy trình saûn xuaát ñaùp öùng caùc quy ñònh
ñoái vôùi gaïo nhaäp khaåu hoaëc toå chöùc cho caùc
doanh nghieäp xuaát khaåu gaïo Vieät Nam tham quan
caùc daây chuyeàn saûn xuaát, cheá bieán gaïo ñaùp öùng
tieâu chuaån cuûa Trung Quoác.
Baûn thaân ngöôøi noâng daân Vieät Nam cuõng caàn
thay ñoåi theo höôùng aùp duïng coâng ngheä tieân tieán
khi troàng luùa, tuaân thuû nghieâm caùc quy trình saûn
xuaát ñaûm baûo chaát löôïng töø khaâu choïn gioáng,
gieo haït, chaêm soùc, thu hoaïch, cheá bieán vaø baûo
quaûn gaïo.
4. Keát luaän
Xuaát khaåu gaïo hieän laø ngaønh xuaát khaåu chuû löïc
cuûa Vieät Nam vaø Trung Quoác laø thò tröôøng xuaát
khaåu gaïo quan troïng cuûa Vieät Nam trong nhieàu
naêm qua. Xeùt veà kim ngaïch, giaù xuaát khaåu vaø heä soá
bieåu thò lôïi theá so saùnh, gaïo Vieät Nam coù tính caïnh
tranh cao hôn so vôùi gaïo Thaùi Lan treân thò tröôøng
Trung Quoác keå töø naêm 2011. Tuy nhieân, lôïi theá
caïnh tranh cuûa gaïo Vieät Nam coù xu höôùng giaûm
daàn so vôùi gaïo Thaùi Lan. Ñeå naâng cao khaû naêng
caïnh tranh cuûa gaïo Vieät Nam treân thò tröôøng Trung
Quoác, Vieät Nam caàn trieån khai nhieàu giaûi phaùp,
trong ñoù ñaëc bieät chuù troïng naém vöõng nhöõng quy
ñònh ñoái vôùi gaïo nhaäp khaåu cuûa Trung Quoác, naâng
cao chaát löôïng, quy trình saûn xuaát ñaûm baûo chaát
löôïng, quy caùch bao bì, ñoùng goùi, truy xuaát nguoàn
goác cuûa gaïo xuaát khaåu, ñoàng thôøi ñaåy maïnh xuùc
tieán thöông maïi vôùi Trung Quoác n
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The COMpeTiTiOn beTween
ThAiLAnd And vieTnAM
in The Chinese riCe MArKeT
l Ph.D. Vu Diep Anh
Faculty of Economics and Business Administration
Hanoi University of Mining and Geology
AbsTrACT:
With the population of more than 1.4 billion, China is the biggest and the most potential rice
market in the world. Thus, there is a fierce competition among rice exporters including Vietnam
and Thailand in the Chinese rice market. Since 2011, Vietnamese rice has higher comparative
advantages than Thai rice. However, these advantages tend to decrease. This paper analyzes the
competitiveness of Thailands and Vietnam’s rice in the Chinese market and proposes some
solutions to enhance the competitiveness of Vietnamese rice in this vast market.
Keywords: competitiveness, rice export, Vietnam, Thailand, export turnover, rice price,
comparative advantage.
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