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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận án
Việt Nam được xem là cái nôi của cây chè thế giới. Chúng ta đã sản xuất chè
từ thời xa xưa, nhưng chè của chúng ta vẫn chưa có nhiều thương hiệu nổi tiếng.
Mỗi năm Việt Nam xuất khẩu trên dưới 130.000 tấn chè, đứng thứ 5 trên thế giới về
sản xuất và xuất khẩu chè.
Hiện nay xuất khẩu chè của Việt Nam vẫn tập trung vào những thị trường lớn
như Pakistan, Đài Loan, Nga, Afganistan, Trung Quốc. 10 nước có kim ngạch nhập
khẩu chè lớn nhất từ Việt Nam năm 2010 đạt 147,2 triệu USD, chiếm 79,7% trong
tổng kim ngạch xuất khẩu chè. Cụ thể, năm 2010, Pakistan là thị trường xuất khẩu
chè lớn nhất của Việt Nam, đạt 54,3 triệu USD, chiếm 26,6% trong tổng kim ngạch
xuất khẩu chè của Việt Nam. Thứ hai là Nga, kim ngạch xuất khẩu chè của Việt
Nam sang Nga đạt 30,1 triệu USD, chiếm 17% trong tổng kim ngạch xuất khẩu chè
của Việt Nam [6]. Chỉ tính riêng kim ngạch xuất khẩu chè sang hai thị trường này
đã chiếm đến 43,6% kim ngạch xuất khẩu chè của Việt Nam. Hơn nữa nếu đối
chiếu 10 thị trường xuất khẩu chủ yếu chiếm giữ khoảng 90% kim ngạch xuất khẩu
chè của Việt Nam vào những năm đầu thập niên 2000 so với hiện nay là khoảng
79%, có thể cho thấy công tác đa dạng hóa thị trường, mở rộng thị trường của các
doanh nghiệp xuất khẩu chè còn hạn chế và sự mở rộng thị trường của các doanh
nghiệp xuất khẩu chè của chúng ta chưa được đa dạng hóa theo chiều sâu.
Mặc dù cây chè đã được trồng và tiêu thụ ở nước ta từ rất lâu, nhưng hiện nay
thị trường tiêu thụ chè trong nước chỉ chiếm khoảng trên dưới 20%. Như vậy, phần
lớn sản phẩm chè của Việt Namchủ yếu được tiêu thụ bởi thị trường thế giới với
80% sản lượng chè của Việt Nam. Do sản phẩm chè Việt Nam chủ yếu được tiêu
thụ bởi thị trường thế giới và do quá phụ thuộc vào một số ít thị trường xuất khẩu
chính nên sản phẩm chè Việt Nam có khả năng gặp nhiều rủi ro về thị trường. Có
thể thấy rõ tình trạng này vào năm 2003 khi thị trường Irắc sụp đổ vì xảy ra chiến
tranh. Trước đó, Irắc là thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt Nam trong giai
đoạn 19952002 (chiếm khoảng 40% tổng khối lượng xuất khẩu) và sự sụp đổ của
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thị trường này đã gây tổn thất lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè và ngành chè
Việt Nam. Điều đó cho thấy mặc dù trong thời gian qua thị trường xuất khẩu chè đã
được mở rộng nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam vẫn chưa thiết lập
được các thị trường mang tính ổn định, vững chắc cho phát triển xuất khẩu chè. Do
đó trong thời gian tới, việc đa dạng hóa thị trường là đòi hỏi cấp bách đối với ngành
chè cũng như đối với các doanh nghiệp xuất khẩu chè của Việt Nam.
Hơn nữa, một trong số những thị trường nhập khẩu chè lớn ở Việt Nam là Ấn
Độ hiện nay lại bị chững lại, trong khi các năm trước, nước sản xuất chè lớn nhất
thế giới này vẫn nhập khẩu thêm hàng vạn tấn chè một năm, trong đó có chè Việt
Nam để chế biến. Hiện có rất nhiều thị trường từ chối không nhập khẩu chè của
Việt Nam như Ailen, Bỉ, Đan Mạch, Hàn Quốc, Hồng Kông, Pháp và Thụy Điển do
sản phẩm không đạt chất lượng. Trong thời gian qua mặc dù các doanh nghiệp xuất
khẩu chè đã nỗ lực đa dạng hóa thị trường và trên thực tế chúng ta đã thâm nhập
được một số thị trường mới, nhưng số lượng và trị giá xuất khẩu còn rất hạn chế.
Ngoài ra, hiệu quả xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu chè của Việt
Nam rất thấp. Điều này thể hiện qua khoảng cách giữa giá chè thế giới và giá chè
xuất khẩu của Việt Nam khá lớn, dao động trong khoảng 5070% tùy theo từng loại
chè [58].
Theo Báo cáo tổng quan phát triển ngành chè trong mười năm (19992009) tại
"Hội nghị quốc tế Chè Việt Nam lần thứ hai" được tổ chức vào tháng 7/2010, thì
mười năm qua, các chỉ tiêu về sản lượng chè, sản lượng xuất khẩu, năng suất bình
quân, diện tích vùng nguyên liệu... ngành chè đều đạt và vượt mức kế hoạch. Tuy
nhiên, điều đáng quan tâm là giá chè xuất khẩu lại liên tục giảm.Giá chè xuất khẩu
của Việt Nam vào tháng 6/2010 chỉ đạt 1,4 USD/kg, trong khi vào năm 1998, con
số này là 1,52 USD/kg. Khoảng cách giá này ngày càng xa hơn so với giá trung
bình ở các sàn đấu giá lớn trên thế giới. Năm 2009, khi giá chè trung bình tại các
sàn này tăng lên 2,43 USD/kg thì giá chè của Việt Nam chỉ ở mức 1,23 USD/kg.
Như vậy, từ năm 1998 đến nay, giá chè xuất khẩu trung bình của thế giới đã tăng
18%, nhưng giá chè xuất khẩu của Việt Nam lại giảm 20%. Chính vì vậy, dù là
quốc gia đứng hàng thứ năm trên thế giới về xuất khẩu chè nhưng giá lại thấp hơn
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giá trung bình trên thế giới, thương hiệu chè Việt Nam cũng chưa được biết đến
rộng rãi và nhất là thu nhập của người trồng chè cũng vì thế không được cải thiện.
Tuy giá chè trên thế giới phụ thuộc vào quan hệ cung cầu hàng năm nhưng sự
chênh lệch giá của Việt Nam và các nước là một thách thức đòi hỏi ngành chè Việt
Nam, cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu chè phải vượt qua và để nâng cao hiệu
quả xuất khẩu, tăng thu nhập cho người trồng chè và tăng hiệu quả của ngành chè
nói chung.
Theo nhận định của không ít các chuyên gia ngành chè. Sản phẩm chè Việt
Nam đang phải đối mặt với nguy cơ mất dần thị trường trên trường quốc tế. Thực
trạng mất thị trường phần nào cho thấy các doanh nghiệp xuất khẩu chè nước ta
chưa có chiến lược tìm kiếm thị trường lâu dài, chưa có một chiến lược dài hạn và
khả thi để thâm nhập thị trường thế giới.
Xuất phát từ những thực tiễn trên, Luận án nghiên cứu “Hoạch định chiến
lược thâm nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam đến năm
2020” để giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam có cơ sở khoa học
vững chắc để thâm nhập thị trường thế giới một cách hiệu quả, bền vững và nâng
cao hiệu quả xuất khẩu của sản phẩm chè Việt Nam trên thị trường thế giới.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án
Các đề tài nghiên cứu về cây chè chủ yếu là các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực
kỹ thuật như: chọn giống, nhân giống, tưới tiêu, thiết bị chế biến, phân bón, an toàn
thực phẩm, dinh dưỡng cây trồng; quy trình công nghệ, tổ chức sản xuất và quản lý
trong sản xuất chè an toàn và chất lượng cao.
Một số đề tài về kinh tế:
TS. Nguyễn Hữu Khải (2005) “Cây chè Việt Nam: năng lực cạnh tranh xuất
khẩu và phát triển”. Tác giả giới thiệu về nguồn gốc và quá trình phát triển cây chè
ở Việt Nam; Đưa ra nhận xét tổng quan về thị trường chè thế giới để rút ra bài học,
kinh nghiệm; Đưa ra những dự báo quan trọng về cung, cầu, giá cả đối với mặt hàng
chè cho những năm đầu thế kỷ 21; Xây dựng những giải pháp nhằm nâng cao năng
lực cạnh tranh của mặt hàng chè xuất khẩu Việt Nam.
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Trần Công Thắng (2004), chủ nhiệm đề tài “Sự tham gia của người nghèo
trong chuỗi giá trị nông nghiệp: Nghiên cứu đối với ngành chè”. Đề tài này tập
trung phân tích hoạt động của chuỗi giá trị chè và lợi ích của người nghèo khi họ
tham gia và chuỗi giá trị và nâng cao năng lực để hỗ trợ sự phát triển thị trường cho
người nghèo thông qua các hoạt động nghiên cứu, phát triển mạng lưới buôn bán và
các chính sách xúc tiến thương mại.
Phùng Văn Chấn (1993), chủ nhiệm đề tài “Kinh tế sản xuất và xuất khẩu
chè”. Đề tài tập trung phân tích thực trạng và khả năng phát triển sản xuất chè ở
Việt Nam; những giải pháp kinh tế xã hội phát triển sản xuất chè ở Việt Nam.
TS. Nguyễn Thị Nhiễu (2006), chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu thị trường–
Marketing trong xuất khẩu chè của Việt Nam”. Đề tài tập trung phân tích những đặc
điểm, xu hướng phát triển của thị trường chè thế giới, các yếu tố marketing trong
xuất khẩu chè; nghiên cứu kinh nghiệm marketing xuất khẩu chè của một số nước;
đề xuất các giải pháp marketing xuất khẩu chè của Việt Nam tới năm 2015.
Có thể nói các đề tài trên hoặc là nghiên cứu ngành chè dưới góc độ cạnh
tranh xuất khẩu hoặc là dưới góc độ từng cơ sở sản xuất, nhưng chưa có công trình
nào nghiên cứu một cách hệ thống về chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho
sản phẩm chè của Việt Nam.
3. Mục tiêu của luận án
3.1. Mục tiêu chung
Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn về hoạch định chiến lược thâm
nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam đến năm 2020 và đề xuất
chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam nhằm
giúp các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam thâm nhập được các thị trường thế
giới mang tính ổn định và vững chắc.
3.2. Mục tiêu cụ thể
· Phân tích, đánh giá thực trạng cung cầu, xuất nhập khẩu chè trên thị trường
thế giới.
· Nghiên cứu bài học kinh nghiệm của các quốc gia xuất khẩu chè thành công
trên thế giới.
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· Nhận dạng, phân tích đặc điểm, lợi thếcạnh tranh của các quốc gia xuất
khẩu chè và phân nhóm các quốc gia xuất khẩu chè.
· Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quy mô nhập khẩu, giá nhập khẩu
chè của các quốc gia nhập khẩu và phân khúc thị trường thế giới cho sản phẩm chè.
· Phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu chè của Việt Nam.
· Phân tích, đánh giá tình hình thâm nhập thị trường thế giới của chè Việt
Nam.
· Phân tích và xác định năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu
chè Việt Nam.
· Phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ đối với ngành
chè xuất khẩu của Việt Nam.
· Đề xuất chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của
Việt Nam.
· Đề xuất giải pháp thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho
sản phẩm chè của Việt Nam.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án là chiến lược thâm nhập thị trường thế giới
cho sản phẩm chè của Việt Nam.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
· Về không gian: luận án nghiên cứu chiến lược thâm nhập thị trường thế giới
cho sản phẩm chè của Việt Nam vào những quốc gia nhập khẩu có quy mô nhập
khẩu trung bình từ 250 tấn chè/năm trở lên.
· Về thời gian: thời gian khảo sát và thu thập số liệu cập nhật đến năm 2010.
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp luận nghiên cứu
Xuất phát từ đối tượng nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu đã đề cập ở trên,
luận án sử dụng phương pháp luận quy nạp khi nghiên cứu hoạch định chiến lược
thâm nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam.
Quy trình nghiên cứu của luận án được khái quát trong sơ đồ sau đây:
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Hình 01: Quy trình nghiên cứu của luận án
Mục tiêu nghiên cứu:
Hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế
giới cho sản phẩm chè của Việt Nam
Nghiên cứu lý thuyết về hoạch định chiến lược
thâm nhập thị trường thế giới của một ngành hàng

Phân tích về phía

Phân tích về phía cầu:

Phân tích ngành chè VN:

cung:

 Phân tích sự cạnh tranh

 Đánh giá thực trạng sản

kinh

trong ngành chè thế giới.

xuất, xuất khẩu chè của

các

 Phân tích tình hình nhập

Việt Nam.

quốc gia XK chè.

khẩu chè trên thế giới.

 Phân tích tình hình thâm

 Phân tích tình

 Xác định các yếu tố ảnh

nhập thị trường thế giới

hình sản xuất và

hưởng đến quy mô NK

của chè Việt Nam.

xuất khẩu chè trên

và giá nhập khẩu chè của

 Đánh giá năng lực cạnh

thế giới.

các quốc gia NK chè.

tranh của doanh nghiệp

 Phân tích lợi thế

 Phân khúc thị trường

xuất khẩu chè Việt Nam.

cạnh tranh của các

thế giới đối với sản phẩm

 Phân tích SWOT xuất

quốc gia XK chè.

chè.

khẩu chè Việt Nam.



Bài

nghiệm

học
của

Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường thế giới
cho sản phẩm chè Việt Nam đến năm 2020
Giải pháp thực hiện chiến lược
Nguồn: Phát triển nghiên cứu của luận án
5.2. Phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu
5.2.1. Đối tượng khảo sát
· Các quốc gia xuất khẩu chè (trong đó có Việt Nam) có quy mô xuất khẩu từ
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250 tấn /năm trở lên.
· Các quốc gia nhập khẩu chè có quy mô nhập khẩu từ 250 tấn /năm trở lên.
· Các chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn để xác định trọng
số các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh đối với ngành xuất khẩu chè
Việt Nam.
· Các doanh nghiệp xuất khẩu chè của Việt Nam. Tuy nhiên vì giới hạn bởi
thời gian, kinh phí, trong nghiên cứu này chỉ tập trung khảo sát tại 20 doanh
nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam, trong đó là 15 doanh nghiệp xuất khẩu chè
Việt Nam có sản lượng xuất khẩu lớn nhất năm 2010 và 5 doanh nghiệp có
quy mô xuất khẩu vừa.
5.2.2. Nguồn dữ liệu
Nguồn dữ liệu thứ cấp của nghiên cứu được thu thập từ các website, ấn
phẩm:
· Kết quả các công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước;
· Tài liệu hội thảo, báo cáo của Hiệp hội chè Việt Nam;
· Số liệu thống kê của Tổng cục thống kê, Tổng cục Hải quan;
· Các số liệu thống kê của World Development Indicators, FAO, CIA, United
Nations Commodity Trade Statistics Database, Economic Freedom
Dataset...
Danh mục các tài liệu này được trình bày ở phần Tài liệu tham khảo.
Nguồn thông tin thứ cấp này được sử dụng:
· Xây dựng luận cứ lý thuyết cho nghiên cứu.
· Phân tích, đánh giá thực trạng cung cầu, xuất nhập khẩu chè trên thị trường
thế giới.
· Nghiên cứu bài học kinh nghiệm của các quốc gia xuất khẩu chè thành công
trên thế giới.
· Nhận dạng, phân tích đặc điểm, lợi thế cạnh tranh của các quốc gia xuất
khẩu chè và phân nhóm các quốc gia xuất khẩu chè.
· Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quy mô nhập khẩu, giá nhập khẩu
chè của các quốc gia nhập khẩu và phân khúc thị trường thế giới cho sản
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phẩm chè.
· Phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu chè của Việt Nam.
· Phân tích, đánh giá tình hình thâm nhập thị trường thế giới của chè Việt
Nam.
· Phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ đối với ngành
chè xuất khẩu của Việt Nam.
Nguồn dữ liệu sơ cấp: thu thập số liệu sơ cấp nhằm xác định trọng số của các
yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh đối với ngành xuất khẩu chè Việt Nam (thu
được 55 phiếu khảo sát  xem Danh sách tại Phụ lục 30). Ngoài ra, thu thập số liệu
sơ cấp nhằm phân tích đánh giá tình hình thâm nhập thị trường thế giới của các
doanh nghiệp xuất khẩu và xác định năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất
khẩu chè Việt Nam.
Số lượng các doanh nghiệp tiến hành khảo sát là 20 doanh nghiệp, trong đó là
15 doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam có sản lượng xuất khẩu lớn nhất năm
2010 và 5 doanh nghiệp có quy mô xuất khẩu vừa (xem Danh sách tại Phụ lục 29).
Số lượng Phiếu điều tra thu được tại 20 doanh nghiệp này là 98 phiếu.
5.2.3. Phương pháp tiến hành thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu
Xuất phát từ mục tiêu và nội dung nghiên cứu đã được xác định, luận án đã
thực hiện các bước tiến hành thu thập, xử lý và phân tích như sau:
Bước 1: Căn cứ vào mục tiêu và đối tượng khảo sát nêu trên, các số liệu thứ
cấp được thu thập.
Bước 2:Sử dụng các chỉ tiêu thống kê mô tả như giá trị trung bình, max, min,
khoảng biến thiên,… kết hợp với các kết quả của những công trình nghiên cứu của
các học giả trong và ngoài nước trước đây để phân tích, đánh giá thực trạng cung
cầu, xuất nhập khẩu chè trên thị trường thế giới; Nghiên cứu bài học kinh nghiệm
của các quốc gia xuất khẩu chè thành công trên thế giới; Phân tích, đánh giá thực
trạng xuất khẩu chè của Việt Nam.
Bước 3: để phân tích đặc điểm, lợi thế cạnh tranh của các quốc gia xuất khẩu
chè trên thế giới và phân nhóm các quốc gia xuất khẩu chè, trước tiên các quốc gia
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xuất khẩu chè sẽ được tiến hành phân nhóm theo các tiêu chí về quy mô sản lượng
xuất khẩu và giá chè xuất khẩu của từng quốc gia và phân theo từng loại chè.
Sau khi phân nhóm, sử dụng các công cụ thống kê để phân tích. Các công cụ
được sử dụng ở đây gồm 2 nhóm: (1) các chỉ tiêu thống kê mô tả, gồm trung bình
mẫu; kích thước mẫu; phương sai mẫu (hoặc độ lệch chuẩn); giá trị max, min;
khoảng biến thiên,… (2) các phân tích thống kê, kiểm định tính độc lập giữa các
nhóm; kiểm định sự bằng nhau trung bình giữa các nhóm bằng cách sử dụng phân
tích phương sai (ANOVA), kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau giữa hai trung
bình tổng thể bằng phép kiểm định Ttest. Những phân tích này nhằm tìm ra những
đặc trưng khác biệt giữa các nhóm quốc gia xuất khẩu chè.
Trên cơ sở đó, những đặc trưng khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm
quốc gia xuất khẩu chè sẽ được sử dụng trong phân tích cụm để phân nhóm các
quốc gia xuất khẩu chè. Thủ tục phân cụm thứ bậc tích tụ dựa vào phương sai (thủ
tục Ward) với thước đo khoảng cách Euclid được thực hiện.
Bước 4: để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quy mô nhập khẩu, giá
nhập khẩu của các quốc gia nhập khẩu chè và tiến hành phân khúc thị trường thế
giới cho sản phẩm chè, trước tiên phân tích hồi quy bội sẽ được sử dụng, trong đó
số lượng nhập khẩu chè, giá chè nhập khẩu là biến phụ thuộc và các biến số đặc
điểm quốc gia và ngành hàng là các biến giải thích. Mức ý nghĩa thống kê 10% của
từng biến giải thích trong phân tích hồi quy được sử dụng làm tiêu chí xác định xem
biến số đó có tác động đến số lượng nhập khẩu, giá nhập khẩu của mỗi quốc gia hay
không.
Trên cơ sở đó, những biến số có ý nghĩa thống kê được sử dụng trong phân
tích cụm để phân khúc thị trường thế giới cho sản phẩm chè. Trong phương pháp
phân tích cụm, nếu các biến số được đo lường bằng các đơn vị khác nhau thì kết quả
phân cụm sẽ bị ảnh hưởng bởi các đơn vị đo lường này. Do đó để loại bỏ khả năng
ảnh hưởng của sự khác biệt của các đơn vị đo lường, các biến số này sẽ được chuẩn
hóa trước khi tiến hành thủ tục phân cụm. Thủ tục phân cụm thứ bậc tích tụ dựa vào
phương sai (thủ tục Ward) với thước đo khoảng cách Euclid được thực hiện.
Bước 5:tiến hành điều tra thu thập số liệu sơ cấp và sử dụng phương pháp ma
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trận đánh giá các yếu tố nội bộ của Thompson – Strikland để phân tích năng lực
cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam.
Bước 6: tiến hành điều tra thu thập số liệu sơ cấp, kết hợp với nguồn thông tin
thứ cấp, từ đó phân tích, đánh giá chiến lược thâm nhập thị trường thế giới của chè
Việt Nam trong thời gian qua và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ
đối với ngành chè xuất khẩu của Việt Nam.
Bước 7: dựa trên các kết quả phân tích từ các bước trên, xây dựng chiến lược
thâm nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam và các giải pháp thực
hiện chiến lược.
6. Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của luận án
Luận án đã hệ thống hóa khung lý thuyết hoạch định chiến lược thâm nhập thị
trường thế giới cho một ngành hàng. Luận án đã phác họa một cách tổng thể về thị
trường chè thế giới, tình hình sản xuất và xuất khẩu chè của Việt Nam. Trên nền
bức tranh đó, chỉ ra những nét cơ bản về tình hình thâm nhập thị trường thế giới của
chè Việt Nam trong thời gian qua; xác định những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và
nguy cơ đối với ngành chè xuất khẩu của Việt Nam; xác định năng lực cạnh tranh
của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam.
Đóng góp của luận án này là đã vận dụng các phương pháp nghiên cứu để
hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt
Nam đến năm 2020, đã góp phần trả lời các câu hỏi quan trọng như sau:
Đặc điểm và lợi thế cạnh tranh của các quốc gia xuất khẩu chè trên thế
giớinhư thế nào?
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quy mô và giá nhập khẩu chè của các quốc
gia nhập khẩu chè?
Phân khúc thị trường chè thế giới theo những tiêu chí nào?
Đặc điểm của từng Phân khúc thị trường như thế nào?
Tình hình thâm nhập thị trường thế giới của chè Việt Nam trong thời gian qua
như thế nào?
Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam mạnh hay
yếu? Mạnh, yếu cụ thể ở điểm nào?
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Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ đối với ngành chè xuất khẩu của
Việt Nam như thế nào?
Chiến lược cạnh tranh nào phù hợp với ngành chè Việt Nam?
Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất chiến lược thâm nhập thị trường thế giới
(bao gồm mục tiêu, quan điểm, chiến lược Marketing –Mix, giải pháp thực hiện
chiến lược…) của ngành chè Việt Nam. Ngoài ra, luận án cũng nêu các kiến nghị
đối với Nhà nước, Hiệp hội chè Việt Nam và đối với các doanh nghiệp để thực hiện
các nhóm giải pháp trên.
Chiến lược và giải pháp thực hiện chiến lược là tài liệu nghiên cứu, là những
gợi ý để ngành chè Việt Nam và các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam có thể
vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu chè.
7. Kết cấu của luận án
Luận án có 171 trang với 24 bảng, 2 hình và 6 hộp. Ngoài phần mở đầu và kết
luận, luận án kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Cơ sở khoa học về hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế
giới của ngành hàng
Chương 2: Tình hình sản xuất, xuất khẩu chè và thâm nhập thị trường thế giới
của chè Việt Nam trong thời gian qua
Chương 3: Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của
Việt Nam đến năm 2020
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌCVỀ HOẠCH ĐỊNH
CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG
THẾ GIỚI CỦA NGÀNH HÀNG
Chương này bao gồm các phần chính như sau: (1) giới thiệu chiến lược thâm
nhập thị trường thế giới của một ngành hàng và ý nghĩa của nó đối với phát triển
nền kinh tế quốc dân; (2) giới thiệu nội dung cụ thể của hoạch định chiến lược thâm
nhập thị trường thế giới; (3) nghiên cứu bài học kinh nghiệm của các quốc gia xuất
khẩu chè thành công trên thế giới và bài học rút ra cho Việt Nam.
1.1.

Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới của một ngành hàng và ý
nghĩa của nó đối với phát triển nền kinh tế quốc dân

1.1.1. Khái niệm chiến lược
Theo nghĩa thông thường, chiến lược (xuất phát từ gốc từ Hy Lạp là strategos)
là một thuật ngữ quân sự được dùng để chỉ kế hoạch dàn trận và phân bố lực lượng
với mục tiêu đánh thắng kẻ thù. Carl von Clausewitz – nhà binh pháp của thế kỷ 19
– đã mô tả chiến lược là “lập kế hoạch chiến tranh và hoạch định các chiến dịch tác
chiến. Những chiến dịch ấy sẽ quyết định sự tham gia của từng cá nhân”.
Ngày nay, các tổ chức kinh doanh cũng áp dụng khái niệm chiến lược tương tự như
trong quân đội.
Theo James B. Quinn (1980), “Chiến lược là sự tích hợp các mục tiêu chính
yếu, các chính sách và các chuỗi hoạt động của doanh nghiệp thành một tổng thể”.
Theo Fred R. David, “Chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu dài
hạn” [5].
Theo Kenneth R. Andrews (1987), chiến lược là kế hoạch kiểm soát và sử
dụng nguồn lực của tổ chức như con người, tài sản, tài chính… nhằm mục đích
nâng cao và bảo đảm những quyền lợi thiết yếu của mình. Theo ông, chiến lược là
những gì mà một tổ chức phải làm dựa trên những điểm mạnh và yếu của mình
trong bối cảnh có những cơ hội và cả những mối đe dọa.
Theo Michael Porter (1996), chiến lược là việc tạo ra một sự hài hòa giữa các
hoạt động của một công ty, qua đó sáng tạo ra vị thế có giá trị và độc đáo. Cốt lõi
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của chiến lược là tạo ra sự khác biệt trong cạnh tranh. Theo Ông, chiến lược là sự
tạo ra vị thế độc đáo và có giá trị bao gồm sự khác biệt hóa, sự lựa chọn mang tính
đánh đổi nhằm tập trung nhất các nguồn lực để từ đó tạo ra ưu thế cho tổ chức.
Theo Johnson và Scholes (1999), chiến lược là việc xác định định hướng và
phạm vi hoạt động của một tổ chức trong dài hạn, ở đó tổ chức phải giành được lợi
thế cạnh tranh thông qua việc kết hợp các nguồn lực trong một môi trường nhiều
thay đổi, nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của thị trường và đáp ứng mong muốn
của các tác nhân có liên quan đến tổ chức. Theo cách tiếp cận này, chiến lược của
một doanh nghiệp được hình thành để trả lời các câu hỏi sau:
·

Hoạt động kinh doanh sẽ diễn ra ở đâu trong dài hạn? (định hướng).

·

Hoạt động kinh doanh sẽ cạnh tranh trên thị trường sản phẩm nào và phạm
vi các hoạt động? (thị trường, phạm vi hoạt động).

·

Bằng cách nào hoạt động kinh doanh được tiến hành tốt hơn so với đối thủ
cạnh tranh trên thị trường? (lợi thế).

·

Nguồn lực nào (kỹ năng, tài sản, tài chính, nhân sự, công nghệ, thương
hiệu…) cần thiết để tạo ra lợi thế cạnh tranh? (nguồn lực).

·

Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài tác động đến khả năng cạnh tranh
của doanh nghiệp? (môi trường).

Từ những nghiên cứu nêu trên, tác giả cho rằng “chiến lược là tập hợp các
mục tiêu cơ bản dài hạn và các cách thức thực hiện của tổ chức nhằm đạt được mục
tiêu đó một cách tốt nhất, dựa trên những điểm mạnh và yếu của tổ chức trong bối
cảnh có những cơ hội và cả những mối đe dọa”.
Các quan điểm về chiến lược nêu trên chủ yếu đề cập đến chiến lược cho một
tổ chức, một doanh nghiệp, như vậy quan điểm chiến lược nêu trên có áp dụng được
cho một ngành hàng cụ thể hay không. Theo tác giả quan điểm chiến lược nêu trên
có thể áp dụng được cho một ngành hàng cụ thể bởi lẽ chiến lược xuất hiện đầu tiên
trong nghệ thuật quân sự với nghĩa là phương cách để chiến thắng một cuộc chiến
tranh, tương tự như vậy trong kinh doanh một ngành hàng cũng phải chỉ ra được
phương cách để có thể phát triển, cạnh tranh và chiến thắng đối thủ. Theo đó, theo
tác giả, “chiến lược của một ngành hàng là tập hợp các mục tiêu cơ bản dài hạn
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của ngành hàng đó và các cách thức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đó một
cách tốt nhất, dựa trên những điểm mạnh và yếu của ngành hàng trong bối
cảnh có những cơ hội và cả những mối đe dọa”.
1.1.2. Khái niệm chiến lược thâm nhập thị trường thế giới
Có nhiều tiêu chí để phân loại chiến lược, theo tiêu chí các cấp chiến lược
trong công ty, chiến lược được phân thành 3 cấp là: chiến lược cấp công ty, chiến
lược cấp đơn vị kinh doanh và chiến lược cấp chức năng. Hiện nay, với xu hướng
toàn cầu hóa, nhiều công ty chuyển hướng hoạt động ra khỏi biên giới của quốc gia
và người ta nói đến một cấp chiến lược thứ tư là chiến lược toàn cầu.
Ở cấp công ty, có rất nhiều chiến lược với những tên gọi khác nhau, mỗi tác
giả có thể phân loại và gọi tên theo cách riêng của mình. Theo Fred R. David, chiến
lược cấp công ty có thể phân thành 14 loại, trong đó có chiến lược thâm nhập thị
trường. Theo đó chiến lược thâm nhập thị trường nhằm làm tăng thị phần cho các
sản phẩm/dịch vụ hiện có trên các thị trường hiện hữu bằng những nỗ lực tiếp thị
lớn hơn. Tuy nhiên trong luận án này, không tiếp cận chiến lược thâm nhập thị
trường thế giới theo khái niệm trên. Tác giả tiếp cận chiến lược thâm nhập thị
trường thế giới theo góc độ marketing quốc tế.
Dưới góc độ marketing quốc tế, theo Nguyễn Đông Phong và các cộng sự
(2007), chiến lược thâm nhập thị trường thế giới được xem như chương trình
marketing sử dụng cho sản phẩm/thị trường. Nội dung chiến lược thâm nhập thị
trường thế giới căn bản gồm các quyết định cụ thể sau:
· Mục tiêu của công ty ra thị trường thế giới
· Lựa chọn thị trường mục tiêu thích hợp để thâm nhập
· Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường thế giới
· Hoạch định chiến lược Marketing mix
· Phân phối các nguồn lực để thực hiện chiến lược
· Tổ chức thực hiện chiến lược
· Giám sát thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường thế giới
Theo Trần Minh Đạo và Vũ Trí Dũng (2007), chiến lược thâm nhập thị trường
thế giới bao gồm các quyết định cụ thể như sau:
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· Xác định mục tiêu của công ty ra thị trường thế giới
· Lựa chọn thị trường thâm nhập
· Lựa chọn phân đoạn thị trường
· Phân tích cạnh tranh: phân tích ngành kinh doanh, phân tích lợi thế cạnh
tranh của các quốc gia
· Lựa chọn chiến lược cạnh tranh
· Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường
· Xây dựng chiến lược Marketing  Mix
Như vậy, chiến lược thâm nhập thị trường thế giới hiện nay thường được hiểu
là một hệthống những quan điểm, mục tiêu định hướng về chiến lược kinh doanh,
những phương thức thâm nhập thịtrường thế giới và các chiến lược Marketing nhằm
đưa sản phẩm thâm nhập có hiệuquả và vững chắc thị trường thế giới. Hay nói cách
khác khi hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới, các doanh nghiệp
phải đưa ra các quyết định về mặt chiến lược liên quan đến những việc như: lựa
chọn chiến lược cạnh tranh trên thị trường thế giới, lựa chọn quốc gia, chủng loại
sản phẩm, phân khúc thị trường mục tiêu, phương thức và thời gian thâm nhập thị
trường…
Từ những nghiên cứu về khái niệm chiến lược và chiến lược thâm nhập thị
trường thế giới nêu trên, theo tác giả có thể rút ra khái niệm về chiến lược thâm
nhập thị trường thế giới cho ngành hàng cụ thể như sau: “là tập hợp các mục tiêu
cơ bản dài hạn của ngành hàng đó khi tham gia vào thị trường thế giới, một
hệthống những quan điểm, mục tiêu định hướng về chiến lược kinh doanh,
những phương thức thâm nhập thịtrường thế giới, các chiến lược Marketing
Mix nhằm đưa sản phẩm của ngành hàng đó thâm nhập có hiệuquả, vững chắc
thị trường thế giới, qua đó đạt được các mục tiêu của ngành một cách tốt
nhất”. Như vậy, khi hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho ngành
hàng cần phải đưa ra các quyết định cụ thể sau:
· Xác định mục tiêu của ngành khi ra thị trường nước ngoài
· Lựa chọn thị trường mục tiêu để thâm nhập
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· Phân tích cạnh tranh: phân tích ngành kinh doanh, phân tích lợi thế cạnh
tranh của các quốc gia là đối thủ cạnh tranh
· Phân tích lợi thế, năng lực cạnh tranh của ngành
· Xác định, lựa chọn chiến lược cạnh tranh
· Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường thế giới
· Hoạch định chiến lược Marketing Mix
1.1.3. Ý nghĩa việc hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới của
một ngành hàng đối với phát triển nền kinh tế quốc dân
Hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới xuất phát từ việc phân
tích môi trường bên ngoài, môi trường bên trong để tìm ra các chiến lược hợp lý,
phát huy điểm mạnh của ngành, khắc phục được những điểm yếu, đón nhận được
các cơ hội, né tránh những thiệt hại do những nguy cơ từ môi trường bên ngoài. Do
đó, thông qua một chiến lược thâm nhập thị trường thế giới của ngành hàng hoàn
chỉnh là một cách hiệu quả để đẩy mạnh việc xuất khẩu một cách bền vững, đồng
thời tạo chỗ đứng vững chắc cho các sản phẩm của một quốc gia trên trường quốc
tế.
Hiện nay xu hướng toàn cầu hóa đã thúc đẩy các công ty mở rộng hoạt động
kinh doanh ra khỏi biên giới một quốc gia. Thực tế đã chứng minh nhiều công ty
quốc tế khi tham gia thị trường thế giới, nhất là những công ty nhỏ, thiếu vốn, thiếu
kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu thị trường, chưa lường trước những rủi ro liên
quan đến việc quốc tế hóa hoạt động kinh doanh và chưa có một bước chuẩn bị tốt
cho việc quốc tế hóa thường dẫn đến thất bại trong kinh doanh quốc tế [22]. Do đó
việc hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho ngành hàng sẽ giúp
cho các doanh nghiệp định hướng chiến lược, kế hoạch, phương thức và các biện
pháp riêng cho bản thân mình khi thâm nhập thị trường nước ngoài. Từ đó giảm
thiểu những thất bại khi thâm nhập vào thị trường thế giới cho doanh nghiệp.
Trong một ngành hàng, thường có rất nhiều đơn vị, tổ chức cùng tham gia.
Chẳng hạn để tạo thành gói chè hoàn chỉnh xuất khẩu trên thị trường thế giới. Có rất
nhiều tác nhân tham gia vào trong chuỗi cung ứng để tạo thành gói chè hoàn chỉnh
này, như là người trồng chè, người thu mua, đơn vị chế biến, đóng gói, thương
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nhânxuất khẩu…Mỗi tác nhân này vì theo đuổi mục đích của mình là lợi nhuận nên
có thể gây ảnh hưởng đến lợi ích của các tác nhân khác và như vậy sẽ ảnh hưởng
đến sự liên kết giữa các tác nhân này và làm giảm hiệu quả chung của toàn ngành.
Do đó thông qua một chiến lược thâm nhập thị trường thế giới của ngành hàng sẽ
giúp phối hợp hiệu quả các nguồn lực của các tác nhân, tăng mối liên kết giữa các
tác nhân để đạt mục tiêu chung của ngành hiệu quả nhất.
Ngoài ra hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới của ngành hàng
cũng là một công cụ để tham vấn chính sách đối với chính phủ, các nhà hoạch định
chính sách. Khi hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới, chúng ta đã
phải rà soát các phương thức, cách thức thâm nhập vào một thị trường của các
doanh nghiệp đi trước cũng như các doanh nghiệp nước ngoài khác tại thị trường
mục tiêu.Từ đó đưa ra cách tốt nhất giúp các doanh nghiệp thâm nhập thị trường
một cách hiệu quả và bền vững. Bên cạnh đó cũng đưa ra những đề xuất, kiến nghị
với chính phủ, các cơ quan hữu quan, các nhà hoạch định chính sách để sửa đổi, bổ
sung hoàn thiện hệ thống chính sách, hệ thống quản lý kinh tế, thương mại nhằm
phát huy tối đa tiềm năng của các doanh nghiệp, đảm bảo cho các doanh nghiệp
thâm nhập thị trường thế giới một cách tốt nhất.
1.2.

Hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới

1.2.1. Xác định mục tiêu thâm nhập thị trường thế giới
Có rất nhiều lý do, động cơ thúc đẩy các doanh nghiệp, các ngành hàng hoạt
động tại thị trường thế giới, cụ thể như sau:
Thứ nhất, khai thác lợi thế so sánh trong thương mại quốc tế.Lý thuyết lợi thế
so sánh chỉ ra rằng, các quốc gia khác nhau cónăng suất lao động khác nhau là do có
những tiềm năng về tựnhiên, về kinh tế – xã hội, về trình độ chuyên môn hoá, về
trìnhđộ khoa học kỹ thuật khác nhau. Vì vậy các quốc gia đều có lợithế riêng và
những bất lợi trong việc tạo ra hàng hóa hay dịch vụ.Thông qua trao đổi có thể phát
huy lợi thế, hạn chế bấtlợi và qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế đất nước.
Thứ hai, tìm kiếm thị trường mới, mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay, Việt
Nam có tiềm năng phát triển sản xuất sản phẩmnông nghiệp dồi dào nhưng sức mua
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của thị trường trong nướchạn chế nên kìm chế sản xuất. Tình trạng này có thể khắc
phụcnếu Việt Nam tìm kiếm được thị trường xuất khẩu một mặt thúcđẩy sản xuất
phát triển, mặt khác cải thiện được đời sống nôngdân và giải quyết hàng loạt các
vấn đề sản xuất khác.
Ngoài ra, mức độ cạnh tranh tại các thị trường nội địa ngàycàng trở nên gay
gắt, buộc các doanh nghiệp luôn phải tìm kiếmthị trường mới, mở rộng thị trường.
Tuy nhiên, do mức độ cạnh tranh khôngđồng nhất ở các khu vực, các quốc gia do
nhiều yếu tố chi phối, nên trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp một
mặttìm mọi biện pháp nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa và uy tín của doanh
nghiệp, mặt khác tìm kiếm thị trường tiềmnăng, thị trường mới nhằm tránh né sức
cạnh tranh trên thịtrường hiện có.
Thứ ba, khai thác các lợi thế của vòng đời sản phẩm. Tuổi thọcủa một sản
phẩm thường khác nhau ở các thị trường, các quốcgia khác nhau. Chính vì vậy một
sản phẩm ở thị trường này đã ởgiai đoạn suy thoái, chuẩn bị đào thải, nhưng khi
chuyển sangthị trường mới thì sản phẩm lại được “hồi xuân”.
Như vậy có thể thấy có rất nhiều mục tiêu khi thâm nhập vào thị trường thế
giới, tùy vào đặc điểm của từng ngành hàng, từng doanh nghiệp mà có những lựa
chọn khác nhau.
1.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
Việc lựa chọn thị trường mục tiêu là một vấn đề rất quan trọng và phức tạp khi
tiến hành thâm nhập thị trường thế giới. Mục đích của việc lựa chọn thị trường mục
tiêu là xác định các thị trường có triển vọng nhất để thâm nhập và xác định các đặc
điểm thị trường để có các chính sách Marketing mix thích hợp. Như vậy việc lựa
chọn thị trường mục tiêu là một quá trình đánh giá các cơ hội của thị trường và xác
định các định hướng thị trường để thâm nhập.
Sau đây là một vài vấn đề cần quan tâm:
1.2.2.1.

Thu thập thông tin để lựa chọn thị trường

Việc thu thập thông tin thị trường ở nhiều quốc gia khác nhau là một nhiệm vụ
to lớn. Sau khi đã thu thập được những thông tin cần thiết, cần áp dụng một phương
thức hợp lý, chặt chẽ, hợp cơ cấu để lựa chọn thị trường. Rõ ràng, điều này rất quan
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trọng nhằm loại bỏ những thị trường ít hứa hẹn cơ hội thành công, nhưng cũng cần
thận trọng để không quá vội vàng bỏ qua những quốc gia là ứng cử viên có tiềm
năng thực sự. Để lựa chọn thị trường, có rất nhiều thông tin cần thu thập, cụ thể
được trình bày trong Bảng sau:
Bảng 11: Các dữ liệu hữu ích để lựa chọn thị trường
· Phạm vi địa lý
· GDP, GDP bình quân đầu người
theo nhóm xã hội

· Sự bất ổn về nghề nghiệp của số
người đang làm việc
· Tỷ lệ tăng dân số

· Tình hình cán cân thanh toán, sự hạn · Lối sống
chế ngoại hối hiện tại và tương lai

· Thị hiếu người tiêu dùng

· Quản lý ngoại tệ

· Quy mô gia đình trung bình

· Hàng rào thuế quan và phi thuế quan

· Tuổi trung bình của dân cư theo vùng

· Cơ cấu nhập khẩu, tỷ lệ tăng trưởng · Phân nhóm tín ngưỡng
nhập khẩu
· Tính ổn định chính trị

· Ngôn ngữ
· Tỷ lệ biết chữ

· Chi phí tiêu dùng theo khối lượng và · Thời gian giáo dục ở nhà trường
loại sản phẩm

· Chăm sóc sức khỏe

· Mức lương theo giới và loại nghề · Tỷ lệ tử vong
nghiệp

· Số bác sỹ tính trên 1000 dân

· Tổng dân số

· Chi phí quảng cáo

· Tỷ lệ dân số trong độ tuổi riêng và · Giá cả của các đối thủ cạnh tranh
nhóm thu nhập
· Phương tiện vận tải
· Tỷ lệ dân thành thị so với nông thôn · Chất lượng và sự thuận tiện cho các
kênh phân phối khi thâm nhập
Nguồn: Trần Minh Đạo và Vũ Trí Dũng (2007)
Tiếp theo, cần thiết lập những tiêu chuẩn nhất định phụ thuộc vào mục tiêu và
điều kiện của công ty để loại bỏ những quốc gia ít hứa hẹn có cơ hội thành công.
Những tiêu chuẩn này có thể bao gồm: quy mô thị trường, cơ cấu dân số, sự phát
triển kinh tế, môi trường kinh doanh, sự ổn định về chính trị…
1.2.2.2.

Các phương pháp lựa chọn thị trường mục tiêu
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Theo Anderson & Buvik (2002) và Cavusgil & các cộng sự (2004), có hai
cách tiếp cận lựa chọn thị trường quốc tế để thâm nhập, đó là cách tiếp cận hệ thống
và phi hệ thống.
Cách tiếp cận phi hệ thống là cách thức các công ty lựa chọn thị trường thế
giới để thâm nhập một cách ngẫu nhiên hoặc tình cờ hoặc họ lựa chọn thị trường
trên cơ sở giảm thiểu sự sai biệt về mặt lịch sử, tâm lý [20]. Chẳng hạn, do bất đồng
về ngôn ngữ, văn hóa, thể chế chính trị, trình độ học vấn, mức độ phát triển… làm
cho việc tiếp cận thông tin về thị trường của các công ty quốc tế bị hạn chế. Chính
vì sự hạn chế này chúng ta thấy có nhiều công ty thích bán hàng sang các nước láng
giềng vì không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, các công ty quốc tế dễ dàng tìm
hiểu thị trường, dễ thu thập thông tin hơn, qua đó họ hiểu thị trường này kỹ hơn và
có thể kiểm soát chi phí tốt hơn. Ngược lại, một số công ty khác lựa chọn thị trường
dựa trên sự tương đồng về mặt lịch sử, tâm lý hơn là sự gần gũi về mặt địa lý. Điều
này giải thích tại sao các công ty của Úc, New Zealand thường chọn thị trường Anh,
hoặc các nước nói tiếng Anh để thâm nhập. Ngoài ra, một số công ty quốc tế lựa
chọn thị trường thế giới lại dựa vào một số đơn hàng bất ngờ từ người mua. Thường
các công ty nhỏ hay theo đuổi cách tiếp cận này hơn là các công ty lớn do hạn chế
về nguồn lực, thiếu kỹ năng, kinh nghiệm trong việc thu thập xử lý thông tin có liên
quan đến thị trường thế giới [17], [22].
Cách tiếp cận hệ thống là cách thức các công ty lựa chọn thị trường thế giới để
thâm nhập bằng cách sử dụng những phương pháp thống kê, sử dụng đa dạng các
dữ liệu để đánh giá tính hấp dẫn của thị trường mục tiêu [17]. Hay nói cách khác,
tiếp cận hệ thống là sử dụng những tiêu chuẩn khách quan để lựa chọn thị trường
quốc tế như là sử dụng các phương pháp nghiên cứu thị trường một cách hệ thống,
sử dụng những số liệu thống kê trong phân tích, đánh giá, lựa chọn thị trường thế
giới… [23]. Như vậy, theo cách tiếp cận hệ thống, những nhà nghiên cứu Marketing
của công ty quốc tế phải thu thập thông tin một cách hệ thống hơn, phân tích một
tập hợp nhiều thị trường hơn so với cách tiếp cận phi hệ thống.
Nhiều nghiên cứu về các công ty quốc tế cho thấy, những công ty tiếp cận hệ
thống khi xác định, lựa chọn thị trường mục tiêu dễ thâm nhập và thành công hơn
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những công ty không có tiếp cận một cách hệ thống khi nghiên cứu thị trường thế
giới [36], [25], [32], [27], [26]. Cooper và Kleinschmidt (1985) chứng minh rằng
những doanh nghiệp lựa chọn thị trường mục tiêu từ một tập hợp nhiều quốc gia có
tốc độ tăng trưởng về mặt xuất khẩu hơn những doanh nghiệp chỉ lựa chọn thị
trường mục tiêu từ một tập hợp vài quốc gia. Brothers và Nakos (2005) sử dụng
mẫu khảo sát là các công ty xuất khẩu của Hy Lạp, đã kết luận việc sử dụng cách
thức tiếp cận hệ thống trong việc lựa chọn thị trường thế giới có quan hệ rất chặt
chẽ đến kết quả hoạt động xuất khẩu của các công ty quốc tế.
Như vậy, với sự phức tạp, đa dạng và xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, việc
xác định chính xác thị trường mục tiêu càng trở nên quan trọng, đòi hỏi phải tiếp
cận một cách hệ thống trong việc lựa chọn thị trường thế giới. Một số phương pháp
sau thường được sử dụng theo cách tiếp cận hệ thống để lựa chọn thị trường mục
tiêu.
· Phân nhóm các quốc gia
Theo phương pháp này, những quốc gia có các điểm tương đồng như môi
trường kinh tế, văn hóa, chính trị… sẽ được nhóm chung với nhau. Sau khi phân
nhóm các quốc gia, những quốc gia đứng cùng một nhóm sẽ có những đặc điểm
giống nhau, có những nhu cầu giống nhau.
Thực chất của phương pháp phân nhóm các quốc gia là thực hiện việc phân
khúc thị trường thế giới đối với các quốc gia nhập khẩu. Nghĩa là những quốc gia
nhập khẩu có quy mô nhập khẩu, có đặc điểm về kinh tế, văn hóa, nhu cầu… được
xếp vào một phân khúc thị trường.
Việc nhóm các quốc gia có những điểm giống nhau này sẽ giúp các nhà
nghiên cứu marketing quốc tế có thể so sánh các quốc gia với nhau và đồng thời
cung cấp những thông tin để có thể xây dựng những chiến lược chung thâm nhập
cho từng phân khúc thị trường.
Những nỗ lực đầu tiên trong việc áp dụng việc phân nhóm các quốc gia được
tiến hành vào những năm cuối 1960. Những nhà nghiên cứu trong thời điểm này
thường chỉ sử dụng một tiêu chí như là mức độ phát triển về kinh tế hoặc tiêu chí về
văn hóa để tiến hành phân nhóm các quốc gia. Tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu
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sau này, việc phân nhóm chỉ dựa vào một tiêu chí như vậy là không đầy đủ [54],
[34], [28]. Nhất là trong những trường hợp sử dụng cùng một chiến lược marketing
và vận dụng đồng nhất cho một nhóm các quốc gia hoặc cho một nhóm khách hàng
ở nhiều quốc gia khác nhau nhằm tập trung các nguồn lực và mục tiêu tận dụng các
cơ hội và nhu cầu tại các quốc gia có các điểm tương đồng nhau.
Sethi (1971) đã sử dụng 29 tiêu chí (cơ sở hạ tầng, giao thông, phương tiện
liên lạc, mức độ tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế…) để phân nhóm các quốc gia
và Ông kết luận rằng không nên phân nhóm các quốc gia dựa vào một tiêu chí duy
nhất mà cần sử dụng nhiều tiêu chí và mức độ quan trọng của từng tiêu chí tùy
thuộc vào mục đích nghiên cứu.
Day, Fox, & Huszagh (1988) tiến hành phân nhóm thị trường quốc tế để có thể
tiến hành một chiến lược marketing toàn cầu. Họ đã phân tích 21 quốc gia được
xem là thị trường công nghiệp quan trọng theo phân loại của World Bank, sử dụng
phương pháp phân tích nhân tố và kết quả là 5 nhóm thị trường đã được xác định.
Biến số để phân nhóm là tuổi thọ, thời gian làm việc trong tuần, chỉ số giá, tỷ lệ thất
nghiệp, chi tiêu của chính phủ theo đầu người, tỷ trọng công nghiệp trong GDP,
mức độ đô thị hóa,…
Với mục tiêu hướng vào thị trường, Cavusgil (1990) phân nhóm thị trường
quốc tế dựa trên các biến số: quy mô dân số, tốc độ tăng dân số, tuổi trung bình, số
trẻ em trung bình của một hộ, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động, tỷ lệ
chết của trẻ sơ sinh, tuổi thọ, GNP/đầu người. Ông cũng đã phân ra 5 phân khúc thị
trường thế giới.
Cavusgil và các đồng sự (2004), sử dụng số liệu thứ cấp của 90 nước để phân
nhóm thị trường. Tác giả đã sử dụng các biến số như tỷ lệ chi tiêu của chính phủ so
với tổng sản lượng quốc gia, quy mô của nền kinh tế ngầm, quyền sở hữu trí tuệ,
chính sách kiểm soát tiền lương, kiểm soát giá… để phân nhóm các quốc gia.
· Xếp hạng các quốc gia
Phương pháp thứ hai để lựa chọn thị trường mục tiêu là xếp hạng các quốc gia.
Theo phương pháp này, các nhà nghiên cứu sẽ dựa trên nhiều tiêu chí như mức độ
phát triển kinh tế, cấu trúc thị trường, dung lượng của thị trường, tốc độ tăng trưởng
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của thị trường, quy mô dân số, cơ sở hạ tầng, mức độ dễ dàng chấp nhận của thị
trường, thị trường tự do, mức độ rủi ro quốc gia… Mỗi tiêu chí này có một trọng số
khác nhau tùy thuộc vào sự đánh giá của công ty quốc tế, của các nhà nghiên cứu
thị trường. Mỗi quốc gia sẽ được tính toán và có một điểm số tổng hợp và được xếp
hạng dựa trên điểm số tổng hợp này.
Những nhà nghiên cứu thị trường khi sử dụng phương pháp này có thể lựa
chọn thêm các yếu tố khác thể hiện tốt nhất những đặc điểm của thị trường mục
tiêu, của sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Hơn nữa, có thể điều chỉnh các trọng số cho
phù hợp với mức độ quan trọng của từng yếu tố và đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ
kinh doanh. Những nhà nghiên cứu thị trường có thể sử dụng chỉ tiêu tổng hợp để
quyết định lựa chọn thị trường mục tiêu và cũng có thể sử dụng những yếu tố riêng
biệt để đưa ra các ưu tiên thâm nhập thị trường (chẳng hạn muốn thâm nhập vào
những thị trường ít rào cản về thương mại).
Giữa hai phương pháp phân nhóm các quốc gia và phương pháp xếp hạng các
quốc gia, sử dụng phương pháp nào là phù hợp hơn. Chọn phương pháp nào là tùy
thuộc vào mục tiêu thâm nhập thị trường của các công ty quốc tế. Nếu mục tiêu của
công ty là vận dụng một chiến lược marketing chung cho tất cả các thị trường thì
nên sử dụng phương pháp phân nhóm các quốc gia bởi vì phương pháp này giúp
phân nhóm các thị trường có các điểm tương đồng nhau, khi đó có thể vận dụng
một chiến lược marketing chung cho từng phân nhóm. Ngược lại, nếu mục tiêu của
công ty quốc tế là muốn lựa chọn một số thị trường tiềm năng nhất để thâm nhập thì
có thể sử dụng phương pháp xếp hạng các quốc gia.
Một phương án khác được đưa ra là kết hợp sử dụng hai phương pháp trên, khi
đó có thể cung cấp cho người nghiên cứu marketing nhiều thông tin hữu ích hơn.
Phương pháp phân nhóm giúp phân nhóm các quốc gia theo những điểm giống
nhau, tuy nhiên không cho chúng ta biết được quốc gia nào có mức tiềm năng hơn.
Ngược lại phương pháp xếp hạng xác định được thị trường tiềm năng nhất nhưng
không thể hiện được sự khác biệt hay giống nhau giữa thị trường tiềm năng này với
các thị trường khác. Do đó nếu có sự kết hợp giữa hai phương pháp này cho phép
người nghiên cứu thị trường có thể so sánh mức độ hấp dẫn thị trường giữa các
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nhóm với nhau.
1.2.2.3.

Lựa chọn phương pháp lựa chọn thị trường mục tiêu

Trước hết, trong luận án này sử dụng cách tiếp cận hệ thống khi lựa chọn
(tuyển chọn) thị trường mục tiêu để thâm nhập. Theo cách tiếp cận này, chúng ta có
thể sử dụng phương pháp phân nhóm hoặc xếp hạng các quốc gia, tuy nhiên hai
phương pháp này mặc dù có rất nhiều điểm mạnh, nhưng hạn chế của những
phương pháp này là dựa vào những tiêu chí tổng thể, tiêu chí vĩ mô để lựa chọn thị
trường mục tiêu và các tiêu chí về ngành hàng, về sản phẩm cụ thể thường ít được
chú trọng. Điều này cũng dễ dàng lý giải bởi lẽ những tiêu chí về ngành hàng, về
sản phẩm cụ thể thường không có số liệu thứ cấp và chi phí thu thập những số liệu
này rất cao và tốn nhiều thời gian. Mặt khác, trong các phương pháp trên, đơn vị
nghiên cứu thị trường là mỗi quốc gia. Hay nói cách khác, mỗi quốc gia được cho là
một thể thống nhất và khi đó những khác biệt về tiêu dùng, thị hiếu… của người
tiêu dùng trong một quốc gia hoàn toàn không được đề cập đến.
Một hạn chế quan trọng nữa của những phương pháp trên là khi lựa chọn thị
trường mục tiêu, thường sử dụng rất nhiều những biến số thuộc môi trường vĩ mô
để đo lường về nhu cầu của thị trường. Hay nói cách khác khi sử dụng các phương
pháp này, chúng ta phải chấp nhận một giả định ẩn là nhu cầu của một ngành hàng
cụ thể có thể dự đoán được từ những số liệu thống kê ở cấp độ quốc gia.
Những biến số ảnh hưởng đến quy mô của thị trường có thể là văn hóa, cấu
trúc xã hội, mức độ phát triển về kinh tế, khoa học kỹ thuật,… [34], nhưng chúng ta
biết rất ít về mức độ tác động của những biến số này đến quy mô của thị trường, đến
dung lượng của thị trường.
Những nhà nghiên cứu về marketing cho rằng văn hóa là một trong những yếu
tố quan trọng ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng và là một biến số quan trọng để phân
nhóm thị trường thế giới [22], [37], [30]. Nhưng văn hóa là một biến số rất khó sử
dụng để phân khúc thị trường. Do đó trong phân khúc thị trường quốc tế những yếu
tố như cấu trúc xã hội, hệ thống giáo dục, mức sống được sử dụng như là những yếu
tố phản ánh về văn hóa. Tuy nhiên vẫn có rất ít những lý thuyết cung cấp cơ sở xác
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đáng về sự tác động của những biến số đại diện này đến quy mô thị trường, đặc
điểm thị trường, đến sự thay đổi về nhu cầu của người tiêu dùng như thế nào.
Chẳng hạn, chúng ta thường hay sử dụng trình độ học vấn là biến số đại diện
cho yếu tố văn hóa, biến số này có thể ảnh hưởng đến hành vi mua sắm, nhưng
không cho chúng ta biết nhiều về nhu cầu của một hàng hóa cụ thể thay đổi như thế
nào khi trình độ học vấn thay đổi.
Biến số trong nhóm thứ hai thường được các phương pháp trên sử dụng để
phân nhóm thị trường quốc tế hoặc để xếp hạng các quốc gia là những biến số đo
lường mức độ phát triển kinh tế. Sự phát triển kinh tế thường gắn với gia tăng thu
nhập đầu người, với công nghiệp hóa, sự thay đổi trong cơ cấu hàng hóa xuất nhập
khẩu, sự dịch chuyển nguồn lực từ nông nghiệp sang công nghiệp và tích lũy tài sản
vật chất, nguồn nhân lực. Sự phát triển kinh tế cũng dẫn đến những quá trình biến
đổi kinh tế xã hội chẳng hạn như đô thị hóa, thay đổi về nhân khẩu học, thay đổi
trong phân phối thu nhập và thay đổi về cơ cấu nghề nghiệp.
Tuy nhiên có rất ít bằng chứng chứng minh sự thay đổi về nhu cầu của một
sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, thay đổi về quy mô thị trường là kết quả của quá
trình phát triển kinh tế. Chỉ có bằng chứng duy nhất khi thu nhập tăng lên thì tỷ lệ
chi tiêu cho tiêu dùng lương thực sẽ giảm đi so với tổng chi tiêu (theo quy luật
Engel) và từ đó giải phóng nguồn lực để đầu tư và tiêu dùng những hàng hóa khác.
Như vậy, hạn chế chính của các phương pháp này là các chỉ số, biến số hay
các yếu tố được sử dụng để đo lường mức độ tiềm năng (mức hấp dẫn) hoặc quy
mô, dung lượng của thị trường. Việc sử dụng một hoặc hai biến số (ví dụ: kinh tế
hoặc văn hóa) và sau đó các nghiên cứu khác đã cải tiến hơn bằng cách đưa thêm
nhiều biến số hơn cũng không thể đại diện cho toàn bộ các yếu tố ảnh hưởng đến
quyết định mua sắm của người mua. Hay nói cách khác chưa có nhiều bằng chứng
thực nghiệm cho thấy sự tác động của những biến số này đến sự thay đổi về nhu
cầu, cấu trúc thị trường của những sản phẩm, dịch vụ cụ thể…
Do thiếu những bằng chứng thực nghiệm xác đáng chứng minh các biến số
trên tác động đến nhu cầu, quy mô thị trường, theo tác giả quá trình phân nhóm
thị trường thế giới hoặc xếp hạng giữa các quốc gia có thể gặp phải hai hạn chế
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nghiêm trọng sau: (1) Việc lựa chọn các biến số sử dụng để phân nhóm hoặc xếp
hạng thường theo hướng trực giác, dựa vào phán đoán chủ quan của người nghiên
cứu; (2) một số lượng lớn các biến số phản ánh các môi trường của quốc gia như
môi trường kinh tế, luật pháp, văn hóa sẽ được sử dụng làm biến số để phân nhóm
thị trường quốc tế hoặc xếp hạng giữa các quốc gia.
Trong khi đó khi xác định, lựa chọn thị trường mục tiêu, các nhà marketing
quốc tế rất quan tâm đến quy mô thị trường của các quốc gia nhập khẩu cũng như
giá các quốc gia có thể nhập khẩu thay đổi như thế nào qua từng nhóm quốc gia,
những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự thay đổi này và mức độ ảnh hưởng ra sao. Khi
xác định được những yếu tố quan trọng tác động đến sự thay đổi quy mô thị trường
của các quốc gia, đến giá nhập khẩu của các quốc gia, khi đó việc phân nhóm các
quốc gia theo những yếu tố này mới có ý nghĩa và có tác dụng đối với các công ty
quốc tế.
Do đó, để khắc phục những hạn chế trên khi xác định, lựa chọn thị trường mục
tiêu, trong luận án này tác giả sẽ cố gắng tìm kiếm những biến số nào tác động
có ý nghĩa về mặt thống kê đến quy mô thị trường của ngành hàng chè trên thế
giới, đến giá chè nhập khẩu của các quốc gia nhập khẩu. Để xác định được
những biến số tác động có ý nghĩa thống kê, đầu tiên, danh sách những biến số
thường được sử dụng để phân nhóm, xếp hạng các thị trường quốc tế sẽ được thu
thập. Kế tiếp sử dụng phân tích hồi quy, trong đó số lượng nhập khẩu chè, giá chè
nhập khẩu là biến phụ thuộc và các biến số đặc điểm quốc gia và ngành hàng là các
biến giải thích. Mức ý nghĩa thống kê 10% của từng biến giải thích trong phân tích
hồi quy được sử dụng làm tiêu chí xác định xem biến số đó có tác động đến số
lượng nhập khẩu, giá nhập khẩu của mỗi quốc gia hay không.
Sau khi xác định được những biến số tác động lên quy mô thị trường, đến giá
nhập khẩu chè, sẽ tiến hành phân nhóm các quốc gia nhập khẩu theo những biến số
này bằng thủ tục phân cụm thứ bậc tích tụ.
Chi tiết các bước triển khai được trình bày tại Phụ lục 12.
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1.2.3. Phân tích cạnh tranh
Sau khi xác định được thị trường mục tiêu, để có cơ sở để hoạch định chiến
lược cạnh tranh hiệu quả so với các đối thủ cạnh tranh, cần có sự hiểu biết rõ ràng,
cặn kẽ về cấu trúc của ngành kinh doanh và về các đối thủ cạnh tranh trên thị
trường, trong đó phải xác định rõ những điểm mạnh, điểm yếu, lợi thế cạnh tranh
của các đối thủ cạnh tranh.
Do đó cần phải phân tích ngành kinh doanh và phân tích lợi thế cạnh tranh của
các quốc gia xuất khẩu là các đối thủ cạnh tranh.Việc phân tích ngành kinh doanh
cho phép chúng ta hiểu rõ tình hình cạnh trong ngành. Những nghiên cứu về lợi thế
cạnh tranh quốc gia giúp nắm được những đặc điểm về lợi thế cạnh tranh của các
đối thủ cạnh tranh, qua đó cho phép mỗi công ty, mỗi ngành nhất định tìm kiếm và
xây dựng được lợi thế riêng biệt để đảm bảo sự thành công trên thị trường quốc tế.

1.2.3.1. Phân tích ngành kinh doanh
Theo Michael E. Porter, có 5 yếu tố tác động đến sự cạnh tranh trong ngành:
(1) mối đe dọa từ sự xuất hiện những đối thủ mới, (2) mối đe dọa từ những sản
phẩm hay dịch vụ thay thế, (3) khả năng mặc cả của bên cung cấp, (4) khả năng
mặc cả của khách hàng và (5) sự cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại trong ngành.
Hình 11: Năm yếu tố cạnh tranh quyết định sự cạnh tranh trong ngành
Mối đe dọa từ sự xuất hiện
những đối thủ mới

Khả năng mặc cả

Sự cạnh tranh giữa các đối

Khả năng mặc cả

của bên cung cấp

thủ hiện tại trong ngành

của khách hàng

Mối đe dọa từ những sản
phẩm hay dịch vụ thay thế
Nguồn: Porter (1990)
Sức mạnh của năm yếu tố này khác nhau giữa các ngành và quyết định khả
năng sinh lời lâu dài của ngành. Năm yếu tố cạnh tranh này quyết định khả năng
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sinh lợi của ngành vì chúng định hình các mức giá mà doanh nghiệp có thể bán, chi
phí mà doanh nghiệp phải gánh và mức đầu tư cần có để cạnh tranh trong ngành.
Chẳng hạn, mối đe dọa từ những đối thủ mới giới hạn tiềm năng lợi nhuận chung
của ngành. Các bên cung cấp hoặc bên mua hùng mạnh cũng đã hạ thấp mức lợi
nhuận của chính họ. Sự cạnh tranh quyết liệt làm giảm lợi nhuận do những khoản
chi phí cho cạnh tranh cao hơn hoặc do chuyển một phần lợi nhuận sang cho khách
hàng dưới hình thức giá rẻ. Sự xuất hiện của các sản phẩm thay thế giới hạn mức
giá mà các đối thủ cạnh tranh có thể bán mà không gây ra sự thay thế.
Mọi ngành đều có đặc thù riêng và có một cấu trúc độc nhất. Cấu trúc ngành là
tương đối ổn định nhưng có thể thay đổi theo thời gian khi ngành phát triển. Cấu
trúc ngành rất quan trọng trong cạnh tranh quốc tế vì một số lý do. Thứ nhất, nó tạo
ra những đòi hỏi khác nhau để thành công trong các ngành công nghiệp khác nhau.
Thứ hai, sự thay đổi cấu trúc tạo ra những cơ hội thực sự cho các đối thủ cạnh tranh
từ một quốc gia thâm nhập vào những ngành mới.
1.2.3.2.

Phân tích lợi thế cạnh tranh quốc gia

1.2.3.2.1. Những yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh quốc gia
Michael Porter đề xuất mô hình kim cương để phân tích lợi thế cạnh tranh của
một quốc gia. Theo mô hình này, lợi thế cạnh tranh của một quốc gia phụ thuộc vào
sự năng động và khả năng sáng tạo của ngành trong quốc gia đó. Khi thế giới cạnh
tranh mang tính toàn cầu hóa thì nền tảng cạnh tranh sẽ chuyển dịch từ các lợi thế
tuyệt đối hay lợi thế so sánh do tự nhiên ban cho sang những lợi thế cạnh tranh quốc
gia được tạo ra và duy trì vị thế cạnh tranh lâu dài của các doanh nghiệp. Mô hình
kim cương của Michael Porter đưa ra khuôn khổ phân tích để hiểu bản chất lợi thế
cạnh tranh quốc gia.
Theo Porter (1990), bốn thuộc tính trong mô hình kim cương của một quốc gia
sẽ định hình môi trường cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy hay kìm
hãm việc tạo lập lợi thế cạnh tranh quốc gia.
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Hình 12: Mô hình kim cương của Michael Porter
Chính phủ

Chiến lược công ty, cấu trúc
và cạnh tranh nội địa

Điều kiện về yếu tố sản

Điều kiện về cầu

xuất

Các ngành công nghiệp
phụ trợ và liên quan

Sự ngẫu
nhiên

Nguồn: Porter (1990)
· Các điều kiện về yếu tố sản xuất
Các yếu tố sản xuất có thể được nhóm thành một số loại như sau: (1) nguồn
nhân lực, (2) nguồn tài sản vật chất, (3) nguồn kiến thức, (4) nguồn vốn, (5) cơ sở
hạ tầng.
Mỗi quốc gia sở hữu những yếu tố sản xuất khác nhau. Số lượng các yếu tố
sản xuất được sử dụng rất khác nhau trong các ngành khác nhau. Doanh nghiệp của
một quốc gia có thể nâng cao năng lực cạnh tranh nếu họ có được những loại yếu tố
sản xuất cụ thể với chi phí thấp hoặc chất lượng cao đặc biệt ảnh hưởng đáng kể đến
cạnh tranh trong một ngành nhất định.
· Các điều kiện về cầu
Các điều kiện về cầu chính là cầu trong nước đối với sản phẩm và dịch vụ của
ngành này. Thông qua ảnh hưởng lên lợi thế về quy mô, cầu trong nước mang lại
hiệu quả tĩnh cho nền kinh tế. Nhưng ảnh hưởng quan trọng hơn nhiều của cầu
trong nước là nó tạo ra hiệu quả động. Nó định hình tốc độ, đặc điểm đổi mới và cải
tiến của các công ty trong một quốc gia.
· Các ngành công nghiệp phụ trợ và liên quan
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Một ngành công nghiệp thành công có thể tạo nên lợi thế cạnh tranh cho các
ngành phụ trợ hoặc có liên quan. Sự tồn tại của các ngành phụ trợ có khả năng cạnh
tranh quốc tế trong một quốc gia tạo ra được những lợi thế cho các ngành công
nghiệp sử dụng đầu ra theo các cách khác nhau. Thông qua việc tiếp cận hầu hết các
yếu tố đầu vào sinh lợi một cách hiệu quả, sớm, nhanh chóng và đôi khi được ưu
đãi. Hơn nữa, lợi ích quan trọng của các ngành phụ trợ ở quê nhà nằm trong quá
trình đổi mới và cải tiến. Người cung cấp giúp công ty nắm được các phương pháp
mới và có cơ hội áp dụng công nghệ mới. Các công ty cũng có thể truy cập nhanh
chóng thông tin, những ý tưởng, kiến thức mới và những sáng chế của nhà cung
cấp. Qua đó các công ty có thể nâng cao được năng lực cạnh tranh.
· Chiến lược công ty, cấu trúc và cạnh tranh nội địa
Đây là hoàn cảnh mà các công ty được hình thành, tổ chức và quản lý cũng
như bản chất của cạnh tranh trong nước. Mục tiêu, chiến lược và cách thức tổ chức
của các công ty trong các ngành khác nhau khá lớn giữa các quốc gia. Hình mẫu
cạnh tranh trong nước cũng đóng một vai trò sâu rộng trong quá trình đổi mới và
những triển vọng thành công quốc tế. Có mối liên hệ chặt chẽ giữa cạnh tranh trong
nước và việc tạo ra, duy trì lợi thế cạnh tranh trong một ngành công nghiệp. Cạnh
tranh trong nước tạo ra áp lực cải tiến và đổi mới đối với các công ty. Cạnh tranh
nội địa buộc các đối thủ phải giảm chi phí, nâng cao chất lượng và dịch vụ, qua đó
tạo ra những sản phẩm và quá trình sản xuất mới. Trong khi các công ty có thể
không duy trì được lợi thế trong một thời gian dài, áp lực liên tục từ cạnh tranh có
thể khuyến khích đổi mới vì mối lo ngại bị tựt hậu lại phía sau cũng như từ mong
muốn dẫn đầu.
· Sự ngẫu nhiên (hay cơ hội)
Những sự kiện ngẫu nhiên là những việc xảy ra không có liên quan gì đến
hoàn cảnh đất nước và thường ảnh hưởng hoàn toàn ngoài tầm sức mạnh của các
công ty. Những sự kiện ngẫu nhiên ảnh hưởng quan trọng đến lợi thế cạnh tranh
như: sự ra đời của những phát minh, chiến tranh, những quyết định của chính phủ
nước ngoài…

31

Những sự kiện ngẫu nhiên quan trọng bởi chúng tạo ra những sự gián đoạn
cho phép hoán đổi vị trí cạnh tranh. Chúng có thể triệt tiêu lợi thế của những đối thủ
trước đó và tạo ra những tiềm năng để các công ty từ một quốc gia khác thế chỗ các
công ty này để đạt được lợi thế cạnh tranh, phản ứng với những điều kiện mới và
khác biệt.
· Vai trò của chính phủ
Chính phủ có thể tác động (và chịu tác động) bởi mỗi nhân tố trong bốn nhân
tố quyết định theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Chẳng hạn, chính phủ có thể đặt ra
các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu về hàng hóa trong nước, khi đó chính phủ có thể kiểm
soát hoặc ảnh hưởng tới nhu cầu của khách hàng. Chính phủ có thể định hình bối
cảnh của các ngành công nghiệp có liên quan và các ngành công nghiệp bổ trợ theo
các cách khác nhau. Chính phủ cũng có thể tác động tới chiến lược, cấu trúc và cạnh
tranh của công ty thông qua các quy định về thị trường vốn, chính sách thuế, luật lệ
chống độc quyền.
Mỗi nhân tố quyết định nói trên phụ thuộc lẫn nhau bởi tác động của một nhân
tố thường dựa vào tình trạng của các nhân tố khác. Sự yếu kém trong bất kỳ một
yếu tố nhân tố quyết định nào cũng sẽ cản trở một ngành có tiềm năng phát triển và
tiến bộ.
Mỗi nhân tố quyết định nói trên phụ thuộc lẫn nhau bởi tác động của một nhân
tố thường dựa vào tình trạnh của các nhân tố khác. Sự yếu kém trong bất kỳ một
yếu tố nhân tố quyết định nào cũng sẽ cản trở một ngành có tiềm năng phát triển và
tiến bộ.
Tiếp sau trình bày các yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh quốc gia trong ngành
chè và trình tự tiến hành phân tích lợi thế cạnh tranh của các quốc gia xuất khẩu chè
trên thế giới.
1.2.3.2.2. Những yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh quốc gia đối với ngành chè
Theo mô hình kim cương của Michael Porter nên ở mục trên, lợi thế cạnh
tranh quốc gia được hình thành từ nhóm yếu tố như là: điều kiện về yếu tố sản xuất,
điều kiện về cầu, các ngành công nghiệp phụ trợ… Trong mục này sẽ tìm hiểu đối
với ngành chè, những yếu tố trên có tác động như thế nào.

32

· Điều kiện về yếu tố sản xuất
Cũng giống như các loại cây trồng khác, đối với ngành chè, những quốc gia
nào có đất tốt, thổ nhưỡng phù hợp, nguồn nước tưới… sẽ có lợi thế trong cạnh
tranh. Điều này có thể thấy rõ nhất là trường hợp của Kenya, đây là quốc gia có quy
mô lớn về đất đai tốt phù hợp với cây chè và kết hợp với lượng mưa tự nhiên thích
hợp với cây chè đã tạo ra lợi thế rất lớn cho Kenya.
Sự sẵn có của nguồn nhân lực có trình độ, năng lực quản lý cũng tạo ra những
lợi thế nhất định, ví dụ tại Kenya, rất nhiều công ty, đồn điền trồng chè được quản
lý bởi các công ty đa quốc gia và ngành chè của Kenya đã học hỏi được rất nhiều
kinh nghiệm trong quản lý, marketing cho sản phẩm chè trên thị trường thế giới.
Khả năng tiếp cận các nguồn vốn cũng là một yếu tố khá quan trọng trong
ngành chè. Ngành chè của Sri Lanka bị đình đốn một thời gian do thiếu các nguồn
vốn đầu tư vào những năm 8090 của thế kỷ trước, ngành chè Sri Lanka chỉ vượt
lên sau khi có hàng loạt các công ty tư nhân bắt đầu đầu tư vào lớn vào lĩnh vực
trồng chè [16].
Sau khi được thu hái, lá chè tươi phải được nhanh chóng vận chuyển đến nơi
chế biến để tránh làm giảm chất lượng của chè, nên hệ thống đường xá, cơ sở hạ
tầng vận chuyển đóng vai trò rất quan trọng.
· Các điều kiện về cầu
Chè là một thức uống phổ biến tại Kenya, có khoảng 80% dân số của Kenya
uống chè thường xuyên, tuy nhiên đa phần người dân Kenya uống loại chè phổ
thông, giá vừa phải. Chính điều đó tạo ra rất nhiều công ty đóng gói và phân phối
chè tại Kenya và hơn nữa những công ty này đã thiết lập được mối quan hệ kinh
doanh với rất nhiều công ty đa quốc gia cung cấp chè trên thế giới. Do đó các công
ty chè của Kenya rất có kinh nghiệm trong việc đáp ứng nhu cầu của các quốc gia
nhập khẩu chè, nhất là loại chè có giá vừa phải.
Ngược lại, do nhu cầu đa dạng của người dân trong nước, ngành chè Ấn Độ đã
phát triển và tạo ra rất nhiều chủng loại chè khác nhau để đáp ứng cho nhu cầu nội
địa và qua đó khi thâm nhập thị trường thế giới, các doanh nghiệp chè của Ấn Độ đã
phát hiện được những ngách thị trường rất tốt.
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· Các ngành công nghiệp phụ trợ và liên quan
Đối với ngành chè, các ngành công nghiệp phụ trợ và có liên quan chủ yếu là
ngành chế biến và đóng gói chè. Chẳng hạn tại Ấn Độ và Sri Lanka vào những năm
90 thế kỷ trước, có sự phát triển rất đáng kể của ngành đóng gói trong nước, điều đó
đã giúp cho Ấn Độ và Sri Lanka có khả năng đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chè
đóng gói và có thương hiệu [16].
· Chiến lược công ty, cấu trúc và cạnh tranh nội địa
Tại những đồn điền trồng chè, phương thức, cách thức quản lý là rất khác biệt
so với các ngành khác. Chẳng hạn, tại Sri Lanka và Ấn Độ, rất nhiều thế hệ công
nhân trồng chè sống và làm việc ngay tại các đồn điền. Hơn nữa đối với ngành chè
phải sử dụng lao động rất lớn, nên phương thức quản lý lao động ảnh hưởng rất lớn
đến giá thành của sản phẩm. Do đó những phương thức tuyển dụng, quản lý lao
động thông thường có thể không phù hợp với ngành chè, đòi hỏi phải có những
phương thức quản lý riêng và phù hợp với ngành chè.
Sự cạnh tranh, môi trường cạnh tranh trong nước cũng có những ảnh hưởng
đến lợi thế cạnh tranh. Chẳng hạn, tại Sri Lanka, khi những đồn điền thuộc sự quản
lý của chính phủ, không có phát minh, cải tiến nào có ý nghĩa thực tiễn nhưng kể từ
khi thực hiện tư nhân hóa vào những năm đầu của thập niên 90 đã có sự thay đổi rõ
rệt đối với ngành chè của Sri Lanka.
· Vai trò của chính phủ
Những chính sách của chính phủ có tác động rất lớn đến sự phát triển của
ngành chè tại một số quốc gia. Chẳng hạn với chính sách tự do hóa trong ngành chè
vào năm 1992 của Sri Lanka, chính phủ không tiến hành kiểm soát giá chè như
trước, bãi bỏ thuế xuất khẩu, phá giá tiền tệ, chuyển sở hữu đối với những đồn điền
thuộc sở hữu nhà nước… đã làm cho ngành chè của Sri Lanka đã phát triển mạnh
sau đó.
1.2.3.2.3. Phân tích lợi thế cạnh tranh của các quốc gia xuất khẩu chè
Để có cơ sở hoạch định chiến lược cạnh tranh cho ngành chè, cần hiểu rõ về
đặc điểm lợi thế cạnh tranh của các quốc gia xuất khẩu chè, trên cơ sở đó tiến hành
phân nhóm các quốc gia xuất khẩu chè theo những đặc trưng giống nhau về lợi thế
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cạnh tranh của từng quốc gia xuất khẩu chè. Như vậy các quốc gia xuất khẩu chè sẽ
được nhóm lại theo những đặc trưng giống nhau về lợi thế cạnh tranh, việc nhóm
các quốc gia xuất khẩu chè như vậy sẽ giúp chúng ta có thể so sánh, đối chiếu lợi
thế cạnh tranh giữa các quốc gia xuất khẩu chè với nhau.
Để có thể phân tích lợi thế cạnh tranh của các quốc gia xuất khẩu chè, sau khi
nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh quốc gia đối với ngành
chè và kết hợp với các nghiên cứu của Jaffee & Gordon (1992) và Ali, Ghoudhry &
Lister (1997), danh sách các biến số phản ánh các yếu tố trong mô hình kim cương
của Michael Porter được thu thập.
Kế tiếp các quốc gia xuất khẩu chè được tiến hành phân nhóm theo các tiêu
chí về quy mô sản lượng xuất khẩu, giá chè xuất khẩu và theo tiêu chí có phải là
quốc gia trồng chè hay không. Sau khi phân nhóm, sử dụng các công cụ thống kê để
phân tích. Những biến số nào phản ánh những đặc trưng khác biệt về lợi thế cạnh
tranh có ý nghĩa thống kê (10%) sẽ được sử dụng trong phân tích cụm thứ bậc để
phân nhóm các quốc gia xuất khẩu chè. Chi tiết các bước tiến hành cụ thể được
trình bày tại Phụ lục 4.
1.2.4. Phân tích năng lực cạnh tranh
Sau khi phân tích ngành kinh doanh, phân tích lợi thế cạnh tranh của các quốc
gia xuất khẩu, chúng ta cần đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất
khẩu trong ngành để có đầy đủ thông tin, qua đó lựa chọn các chiến lược cạnh tranh
thích hợp.
Có một số phương pháp để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
như là mô hình kim cương của Michael Porter, Phương pháp ma trận hình ảnh cạnh
tranh, Phương pháp sử dụng ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ… Tuy nhiên một số
phương pháp gặp rất nhiều khó khăn khi áp dụng, chẳng hạn đối với phương pháp
ma trận hình ảnh cạnh tranh, đòi hỏi phải có đủ thông tin về các đối thủ trên thị
trường thế giới, làm cho người nghiên cứu rất khó thu thập thông tin. Do đó trong
luận án này tác giả sử dụng phương pháp ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ của
Thompson – Strikland để phân tích năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất
khẩu chè Việt Nam. Các bước áp dụng phương pháp này cụ thể như sau:
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Bước 1: Lập danh mục khoảng 1020 yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh
của doanh nghiệp trong một ngành kinh doanh. Đây là các yếu tố bên trong của
doanh nghiệp, không bao hàm các yếu tố môi trường bên ngoài. Các yếu tố quan
trọng nhất có thể liệt kê như sau:
· Năng lực quản trị doanh nghiệp.
· Năng lực nghiên cứu, phân tích và dự báo về thị trường trong nước và thị
trường nước ngoài.
· Năng lực tìm kiếm khách hàng và đối tác tin cậy có năng lực hợp tác kinh
doanh hiệu quả với doanh nghiệp.
· Năng lực tổ chức sản xuất những mặt hàng có năng lực cạnh tranh trên thị
trường nội địa và quốc tế.
· Văn hóa doanh nghiệp
· Năng lực thích ứng và đổi mới
· Năng lực xử lý các tình huống về tranh chấp thương mại quốc tế nhanh
chóng và hiệu quả.
· Năng lực thanh toán quốc tế
· Năng lực tổ chức xuất khẩu
· Các yếu tố về công nghệ: như năng lực nghiên cứu về công nghệ, năng lực
đổi mới, sử dụng công nghệ thông tin.
· Các yếu tố liên quan đến nguồn nhân lực: nhân lực có trình độ và kỹ năng
chuyên môn cao, bí quyết quản lý chất lượng, đội ngũ chuyên gia về thiết
kế sản phẩm hoặc về công nghệ quan trọng.
· Các yếu tố về tài chính.
· Các yếu tố về hình ảnh, uy tín (yếu tố thương hiệu).
· Năng lực cạnh tranh về giá và giá thành.
Bước 2: Xác định mức độ quan trọng của các yếu tố đối với ngành bằng cách
phân loại từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (quan trọng nhất) cho từng yếu tố.
Trọng số này cho thấy tầm quan trọng tương đối của yếu tố đó đối với thành công,
khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành. Tổng số tầm quan trọng của
tất cả các yếu tố phải bằng 1,0.
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Bước 3: Phân loại từ 1 đến 4 cho từng yếu tố đại diện, từ yếu nhất (1 điểm)
đến mạnh nhất (4 điểm). Đây là điểm số phản ánh năng lực cạnh tranh từng yếu tố
của doanh nghiệp so với các đối thủ trong ngành kinh doanh. Cũng có thể cho
khoảng điểm rộng hơn, ví dụ từ 1 đến 5 điểm.
Bước 4: Tính điểm cho từng yếu tố bằng cách nhân mức độ quan trọng của
yếu tố đó với điểm số phân loại tương ứng.
Bước 5: Tính tổng điểm cho toàn bộ các yếu tố được đưa vào ma trận bằng
cách cộng điểm số các yếu tố thành phần năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Tổng số điểm này phản ánh năng lực cạnh tranh tuyệt đối của doanh nghiệp.
Bảng 12: Mô tả ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ của doanh nghiệp
Trọng số
(0,0 đến 1,0)

Xếp hạng
(1 đến 4)

Điểm yếu tố

A

B

K=A*B

1. Yếu tố 1

a1

b1

k1 = a1 * b1

2. Yếu tố 2

a2

b2

k2 = a2 * b2

…………

…………

…………

an

bn

kn = an * bn

Tổng điểm
1,0
Nguồn: Phan Minh Hoạt (2007)



T = ∑ki (i = 1à n)

Yếu tố

………………
n. Yếu tố n

Nếu tổng số điểm của toàn bộ các yếu tố được đưa vào ma trận từ 2,5 trở lên,
thì doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh tuyệt đối trên mức trung bình. Ngược lại,
tổng số điểm trong ma trận nhỏ hơn 2,5 thì năng lực cạnh tranh tuyệt đối của doanh
nghiệp thấp hơn mức trung bình.
Trường hợp thang đo 5 bậc (từ 1 đến 5) thì năng lực cạnh tranh tuyệt đối ở
mức trung bình là 3.
Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ giúp các doanh nghiệp đánh giá được năng
lực cạnh tranh của mình trong mối tương quan so sánh với các đối thủ cạnh tranh
trên thị trường mục tiêu, từ đó tìm ra được những lợi thế cơ bản nhằm nâng cao
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Phương pháp này cho phép
xác định các yếu tố năng lực cạnh tranh nào cần được duy trì, cần được củng cố
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thêm và yếu tố nào cần phải xây dựng, từ đó giúp doanh nghiệp cải thiện được năng
lực cạnh tranh.
Vận dụng phương pháp này, các bước triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh
của doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam được thực hiện như sau:
· Lựa chọn các yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của
ngành xuất khẩu chè Việt Nam
Theo đề xuất của Thompson – Strickland, có 14 yếu tố cơ bản phản ánh năng
lực cạnh tranh của một ngành xuất khẩu. Để áp dụng vào tình hình cụ thể của Việt
Nam, tác giả đã tiến hành nghiên cứu, kết hợp xin ý kiến chuyên gia ngành chè về
sự phù hợp của 14 tiêu chí mà Thompson – Strickland đã đề xuất. Qua đó, có 3 yếu
tố không quan trọng lắm đối với các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam, hoặc là
đã được phản ánh trong các yếu tố khác, đó là:
(1) Năng lực thanh toán quốc tế.
(2) Văn hóa doanh nghiệp.
(3) Năng lực thích ứng và đổi mới.
Vì thế, tác giả không đưa 3 yếu tố trên vào đánh giá năng lực cạnh tranh của
các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam, mà tập trung vào 11 yếu tố sau đây:
(1)

Năng lực quản trị

(2)

Nguồn nhân lực

(3)

Năng lực tài chính

(4)

Năng lực marketing

(5)

Năng lực cạnh tranh về giá

(6)

Năng lực cạnh tranh thương hiệu

(7)

Năng lực nghiên cứu và triển khai

(8)

Năng lực công nghệ sản xuất

(9)

Năng lực phát triển quan hệ kinh doanh

(10) Năng lực tổ chức xuất khẩu
(11) Năng lực xử lý tranh chấp thương mại
· Tiến hành phỏng vấn chuyên gia
Một bảng câu hỏi được thiết lập để phỏng vấn chuyên gia về mức độ quan
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trọng của 11 yếu tố kể trên đối với ngành xuất khẩu chè Việt Nam (xem Phụ lục 1).
Có 55 người tham gia phỏng vấn, là lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, chuyên gia đầu
ngành thương mại, các nhà kinh tế. Kích thước mẫu được xác định theo công thức:
n ≥ m*5, với m là số mục hỏi, m = 11. Kết quả được tổng hợp bằng phương pháp
thống kê và từ đó tính ra trọng số về tầm quan trọng của từng yếu tố.
· Tiến hành khảo sát các doanh nghiệp xuất khẩu chè
Một bảng hỏi tiếp theo (xem Phụ lục 2) được thiết lập để xác định mức độ
năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam. Đối tượng
phỏng vấn là lãnh đạo và các cán bộ quản lý của doanh nghiệp xuất khẩu chè bao
gồm: giám đốc, phó giám đốc, lãnh đạo phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu,
phòng marketing, chuyên viên có nhiều kinh nghiệm. Việc phỏng vấn được triển
khai theo quy trình: liên hệ điện thoại xin gặp, sau đó gởi bảng câu hỏi phỏng vấn,
trao đổi mục đích phỏng vấn và giải đáp những vấn đề đối tượng phỏng vấn chưa
rõ. Kết quả thu về với 98 phiếu hợp lệ.
Dữ liệu từ khảo sát 98 phiếu hợp lệ đã được xử lý bằng phần mềm SPSS. Bộ
dữ liệu (đã làm sạch) được sử dụng để thực hiện các phép thống kê để mô tả các yếu
tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam.
1.2.5. Lựa chọn chiến lược cạnh tranh
Về lâu dài, các doanh nghiệp chỉ đạt được thành công so với những đối thủ
của mình nếu họ sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững. Theo Michael Porter, có hai
kiểu lợi thế cạnh tranh cơ bản: chi phí thấp và khác biệt hóa.
Sự kết hợp giữa hai kiểu lợi thế cạnh tranh trên với phạm vi của thị trường
mục tiêu (phạm vi rộng hay hẹp) hay độ rộng sản phẩm hỗn hợp (rộng hay hẹp) sẽ
mang lại 3 chiến lược chung: chi phí thấp, khác biệt hóasản phẩmvà tập trung.
· Chiến lược chi phí thấp
Chiến lược chi phí thấp là khả năng của một doanh nghiệp thiết kế, sản xuất và
đưa ra thị trường một sản phẩm tương đương hiệu quả hơn các đối thủ cạnh tranh. Ở
những mức giá bằng hoặc gần bằng các đối thủ, chi phí thấp sẽ mang lại lợi nhuận
lớn hơn.
· Chiến lược khác biệt hóa
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Mục đích của chiến lược khác biệt hóa là để đạt được lợi thế cạnh tranh bằng
việc tạo ra sản phẩm mà được người tiêu dùng nhận thức là độc đáo nhất theo nhận
xét của họ. Khả năng của một công ty khác biệt hóa sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu
của người tiêu dùng theo cách mà các đối thủ cạnh tranh không thể có, nghĩa là nó
có thể đặt giá cao hơn đáng kể so với mức trung bình của ngành. Khác với chiến
lược chi phí thấp (dựa vào ưu thế cạnh tranh bên trong hay khả năng làm chủ chi
phí), chiến lược khác biệt hóa dựa vào ưu thế cạnh tranh bên ngoài, tức là mức độ
hoàn thiện của sản phẩm.
Khả năng khác biệt hóa mạnh mẽ cho phép doanh nghiệp thoát khỏi áp lực
cạnh tranh. Tuy nhiên để chiến lược khác biệt hóa đem lại kết quả mong muốn, sự
khác biệt hóa về sản phẩm hay nhãn hiệu của công ty phải được nhận thức và bền
vững. Để làm được điều này đòi hỏi phải thực hiện những cố gắng to lớn về giao
tiếp, truyền tin. Nói cách khác, sự thành công của chiến lược khác biệt hóa phụ
thuộc phần lớn vào chất lượng và hiệu quả của các hoạt động marketing.
· Chiến lược tập trung
Chiến lược tập trung là sự kết hợp giữa hai kiểu lợi thế cạnh tranh trên với
phạm vi cạnh tranh hẹp. Chiến lược này có thể được thực hiện thông qua khả năng
khác biệt hóa trọng điểm hoặc chi phí thấp trọng điểm.
Theo Michael Porter, không có một kiểu chiến lược nào có thể phù hợp với
mọi ngành công nghiệp. Lợi thế cạnh tranh là nền tảng của bất kỳ một chiến lược
cạnh tranh nào và để đạt được lợi thế cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải có
những sự lựa chọn. Nếu một doanh nghiệp muốn có lợi thế cạnh tranh, doanh
nghiệp đó phải lựa chọn giành lấy một kiểu lợi thế cạnh tranh (chi phí thấp hay khác
biệt hóa) và một phạm vi (dàn trải hay trọng điểm) mà họ có thể giành được lợi thế
đó.
1.2.6. Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường thế giới
Theo Nguyễn Đông Phong và các cộng sự (2007), các doanh nghiệp có thể
thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường thế giới bằng nhiều phương thức khác
nhau, trong đó có ba phương thức phổ biến sau:
· Thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất trong nước.
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· Thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất ở nước ngoài.
· Thâm nhập thị trường thế giới tại vùng thương mại tự do.
1.2.6.1.

Phương thức thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất trong nước

Đây là phương thức thâm nhập thị trường được các quốc gia đang phát triển
trên thế giới thường vận dụng để đưa sản phẩm của mình thâm nhập vào thị trường
thế giới thông qua xuất khẩu. Theo phương thức này các doanh nghiệp có thể chọn
một trong hai hình thức xuất khẩu. Đó là xuất khẩu trực tiếp hoặc xuất khẩu gián
tiếp.
1.2.6.1.1. Hình thức xuất khẩu trực tiếp
Theo hình thức này các doanh nghiệp tự bán trực tiếp các sản phẩm của mình
ra nước ngoài. Xuất khẩu trực tiếp đòi hỏi các công ty phải đảm trách toàn bộ hoạt
động marketing xuất khẩu như chọn thị trường nước ngoài thích hợp, chọn sản
phẩm cho thị trường mục tiêu, thành lập bộ phận xuất khẩu, hoàn chỉnh bộ chứng từ
xuất khẩu.
Để thực hiện xuất khẩu trực tiếp, các doanh nghiệp cần có tổ chức trong nước
đảm nhận nghiệp vụ xuất khẩu và hình thành kênh phân phối ở nước ngoài như chi
nhánh bán hàng, đại lý, nhà phân phối ở nước ngoài.
1.2.6.1.2. Hình thức xuất khẩu gián tiếp
Hình thức xuất khẩu gián tiếp không đòi hỏi có sự tiếp xúc trực tiếp giữa
người mua nước ngoài và doanh nghiệp sản xuất trong nước. Để bán được sản phẩm
ra thị trường thế giới, doanh nghiệp sản xuất trong nước phải nhờ vào các tổ chức
trung gian có chức năng xuất khẩu trực tiếp. Các doanh nghiệp có thể thực hiện xuất
khẩu gián tiếp thông qua các hình thức sau:
· Công ty quản trị xuất khẩu (export management company)
· Nhà ủy thác xuất khẩu (Export Commission House)
· Môi giới xuất khẩu (Export broker)
· Hãng buôn xuất khẩu (Export Merchants)
1.2.6.2.

Phương thức thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất ở nước ngoài

Trong phương thức này, có một số hình thức thâm nhập như sau:
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· Nhượng giấy phép (Licensing)
· Nhượng quyền thương mại (Franchising)
· Hợp đồng quản trị
· Sản xuất theo hợp đồng (Contract Manufacturing)
· Hoạt động lắp ráp (Assembly Operations)
· Hoạt động liên doanh (Joint Venture)
· Công ty 100% vốn nước ngoài
1.2.6.3.

Phương thức thâm nhập tại khu thương mại tự do

Ngoài hai phương thức thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường thế
giới trên, các doanh nghiệp xuất khẩu còn có thể thâm nhập thị trường thông qua
các hình thức như: đặc khu kinh tế (Special Economic Zone), khu chế xuất (Export
Processing Zone), khu thương mại tự do (Free Trade Zone).
Mỗi phương thức thâm nhập thị trường thế giới trên đều có những ưu và
nhược điểm khác nhau. Đặc biệt, mỗi phương thức thâm nhập sẽ tương ứng với
mức độ kiểm soát và mức cam kết về nguồn lực khác nhau [54]. Mức độ kiểm soát
có nghĩa là quyền kiểm soát đối với quá trình ra quyết định đối với các hoạt động
chức năng và những quyết định chiến lược của tổ chức [48]. Cam kết về nguồn lực
có nghĩa là những tài sản được cam kết sử dụng cho một phương thức thâm nhập
nào đó mà nó không thể lấy lại để sử dụng cho mục đích khác mà không bị mất đi
giá trị [48].
Lựa chọn cách thức thâm nhập thị trường thế giới của một công ty cho một
sản phẩm hay một thị trường nhất định là kết quả của việc đánh giá nhiều yếu tố
khác nhau. Một số tiêu chuẩn có thể tham khảo để lựa chọn phương thức thâm nhập
thị trường thế giới như sau:
· Các nguồn tài chính của doanh nghiệp, khả năng mua lại hay tự xây dựng
cơ sở nhà xưởng ở nước ngoài.
· Các đặc trưng hình thức và kỹ thuật sản phẩm (những sản phẩm đơn giản
thường dễ lập nhà máy sản xuất ở nước ngoài).
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· Tính sẵn sàng của hoạt động marketing và của các dịch vụ kinh doanh tại
các thị trường nước ngoài được chọn làm mục tiêu.
· Các hạn chế có tính chất địa phương đối với chủ các công ty kinh doanh
hoặc các thỏa thuận về cấp giấy phép kinh doanh cho các chủ sở hữu nước
ngoài.
· Mức độ thâm nhập thị trường cần đạt được.
· Kinh nghiệm đã có và mức độ thông thạo của công ty kinh doanh trong
nghiệp vụ bán hàng và hoạt động kinh doanh ngoài nước.
· Mức thuế suất, hạn ngạch và những hàng rào phi thuế của từng thị trường.
· Tính ổn định về chính trị của những nước dự định thâm nhập.
· Tính không ổn định và cường độ cạnh tranh của các nước có liên quan.
· Quyền sở hữu trí tuệ có thể dễ hay khó được bảo vệ.
1.2.7. Hoạch định chiến lược Marketing Mix
Sau khi đã lựa chọn thị trường thâm nhập, đánh giá đối thủ cạnh tranh, lựa
chọn chiến lược cạnh tranh và phương thức thâm nhập thị trường thích hợp, các
công ty quốc tế hoạch định chiến lược Marketing Mix để xây dựng các chiến lược
Marketing thích ứng với môi trường mới để sản phẩm có thể thâm nhập được vào
thị trường này. Để xây dựng chiến lược Marketing Mix, thông thường sẽ tiến hành
xây dựng các chiến lược sau:

1.2.7.1. Chiến lược sản phẩm quốc tế
Chiến lược sản phẩm quốc tế có vai trò rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng tới
các chiến lược khác như chiến lược giá, phân phối và xúc tiến và ảnh hưởng tới việc
tiêu thụ và hiệu quả kinh doanh của các công ty quốc tế.
Quyết định về chiến lược sản phẩm trên thị trường xuất khẩu bao giờ cũng
phải xuất phát từ yêu cầu của khách hàng về số lượng, chất lượng của sản phẩm
nhằm thoả mãn nhu cầu và sự chờ đợi của khách hàng. Vì vậy, thường có ba loại
quyết định liên quan đến chiến lược sản phẩm.
· Quyết định mở rộng trực tiếp
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Quyết định này xuất phát từ việc cho rằng những sản phẩm cung cấp cho thị
trường trong nước đã thành công và cũng đáp ứng được mong đợi của thị trường
nước ngoài mà không cần phải thay đổi bao gói, thiết kế, nhãn hiệu hoặc cấu thành
sản phẩm. Đây là sự lựa chọn hấp dẫn bởi vì quyết định trực tiếp không đòi hỏi đầu
tư thêm cho công tác nghiên cứu, thiết kế thử nghiệm hay thay đổi thiết bị sản xuất.
· Quyết định thích nghi sản phẩm
Quyết định thích nghi sản phẩm thực chất là tạo ra và cung cấp cho thị trường
nước ngoài những sản phẩm phù hợp với yêu cầu có tính cục bộ của thị trường đó.
Tạo ra sản phẩm thích nghi với thị trường nước ngoài có nghĩa là sản phẩm phải giữ
nguyên nhãn hiệu nhưng có thể thay đổi về kích thước, trọng lượng, màu sắc, mùi
vị cho phù hợp với thói quen tiêu dùng của khách hàng địa phương. Việc lựa chọn
quyết định thích nghi sản phẩm buộc doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn song cũng
hứa hẹn về một thị trường tiềm năng to lớn trong tương lai.
· Quyết định tạo ra các sản phẩm mới
Quyết định tạo ra các sản phẩm mới chính là quyết định cung ứng ra thị
trường những sảnphẩm hoàn toàn mới đáp ứng tối đa mong đợi của người tiêudùng
thị trường nước đó, là những sản phẩm có chất lượng, quycách, hình dáng, hương vị
phù hợp với thói quen tiêu dùng, phùhợp với tập quán và luật lệ của nước sở tại.
Việc lựa chọn chiến lược này có nhiều mạo hiểm, tốn thời gian,cần nhiều vốn đầu
tư nhưng nếu quyết định chính xác thì triểnvọng thành đạt là rất lớn.

1.2.7.2. Chiến lược giá quốc tế
Định giá cho một sản phẩm có thể là chìa khóa cho sự thành công hay thất bại
vì ngay cả khi có các chiến lược sản phẩm, phân phối và xúc tiến hợp lý, thì công ty
quốc tế cũng sẽ khó thành công nếu sản phẩm được định giá không đúng. Khi tiến
hành định giá cần quan tâm đến các yếu tố tác động đến giá quốc tế như chi phí sản
xuất sản phẩm, chi phí vận tải, thuế quan, nhu cầu thị trường, tình hình cạnh tranh,
những ảnh hưởng chính trị, pháp luật.
Ngoài ra một trong những nội dung quan trọng của quyết định về giá sản phẩm
xuất khẩu là xác định mối quan hệ giữa giá xuất khẩu và giá nội địa. Thường có ba
khả năng:
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Thứ nhất: Giá xuất khẩu cao hơn giá nội địa. Trường hợp này xuất phát từ
thực tế muốn bù đắp chi phí xâm nhập thị trường mới và muốn tận dụng cơ hội thị
trường để bù đắp rủi ro.
Thứ hai: Giá xuất khẩu bằng giá nội địa. Chính sách này thường được các
công ty chưa có nhiều kinh nghiệm xuất khẩu áp dụng, vì với giá đó họ cảm thấy an
toàn trong môi trường chưa quen.
Thứ ba: Giá xuất khẩu thấp hơn giá nội địa. Chính sách này thường được áp
dụng trong trường hợp sản phẩm chưa được người tiêu dùng biết đến hoặc cạnh
tranh về giá trên các thị trường xuất khẩu rất mạnh.
Trên cơ sở đánh giá những yếu tố trên, công ty quốc tế sẽ xây dựng chiến lược
định giá quốc tế phù hợp với trường hợp cụ thể của công ty. Những chiến lược định
giá này bao gồm: định giá trên cơ sở chi phí, định giá hiện hành, định giá hớt váng,
định giá thâm nhập, định giá trượt xuống theo đường cầu, định giá ngăn chặn và
định giá tiêu diệt.

1.2.7.3. Chiến lược phân phối sản phẩm quốc tế
Để sản phẩm của công ty quốc tế có thể phân phối thành công ở những nước
khác nhau, công ty quốc tế phải điều tra, xác minh hệ thống phân phối phù hợp với
điều kiện thay đổi môi trường của mỗi quốc gia, phù hợp với bối cảnh của thị
trường mục tiêu. Các thị trường khác nhau phải có hệ thống phân phối khác nhau.
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phân phối quốc tế như khoảng cách
địa lý, đặc điểm sản phẩm, khả năng của công ty quốc tế. Trên cơ sở phân tích
những yếu tố ảnh hưởng trên, công ty quốc tế quyết định lựa chọn kênh phân phối
sản phẩm quốc tế và tiến hành quản trị hệ thống phân phối. Ngoài ra phân phối vật
chất của sản phẩm cũng cần được quan tâm thực hiện tốt để đưa sản phẩm thâm
nhập vững chắc vào thị trường thế giới.
Trên cơ sở phân tích có thể đi đến quyết định lựa chọn kênh phânphối.
Thường có ba cách lựa chọn:
Một là: Xây dựng các kênh phân phối trực tiếp. Loại kênh nàydo doanh nghiệp
xây dựng có ưu điểm là dễ dàng trong quản lývà thực hiện các chính sách
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Marketing nhưng đòi hỏi đầu tư lớnvà khó trải rộng trong điều kiện thời gian không
nhiều.
Hai là: Sử dụng các kênh độc lập của nước sở tại. Áp dụng hìnhthức này các
nhà xuất khẩu sử dụng ngay các kênh phân phối đã có tại nước sở tại thông qua việc
ký kết các hợp đồng phân phốihoặc áp dụng các chính sách Marketing để phân phối
sản phẩmcủa mình. Hình thức này ít phải đầutư, có khả năng với rất sâu, rất rộng
trên thị trường mới. Tuynhiên, nhược điểm cơ bản là khó kiểm soát trong quá trình
thựchiện chiến lược Marketing của doanh nghiệp.
Ba là: Kết hợp giữa hai loại kênh trực tiếp và gián tiếp.
Việc lựachọn hình thức kênh phân phối nào là do đặc điểm của thị trườngvà
năng lực của doanh nghiệp xuất khẩu quyết định.

1.2.7.4. Chiến lược xúc tiến sản phẩm quốc tế
Xúc tiến là một nội dung trong các hoạt động marketing quốc tế. Các hoạt
động marketing không chỉ nhằm để khuyếch trương sản xuất, phân phối sản phẩm
hay dịch vụ mà còn cần cung cấp thông tin để dẫn dắt những nhu cầu của khách
hàng đến quyết định mua sắm.
Khi xây dựng chiến lược xúc tiến sản phẩm quốc tế, các công ty quốc tế phải
quyết định các vấn đề sau:
· Các loại thông tin nào cần được chuyển tới khách hàng hay thông điệp là gì?
· Chọn lựa phương tiện truyền thông nào?
· Chi phí và nỗ lực dành cho hoạt động này là bao nhiêu?
Sau đó các công ty quốc tế xây dựng chương trình quảng cáo quốc tế, khuyến
mại và thực hiện những hoạt động truyền thông marketing để làm cho công chúng
hiểu và chấp nhận sản phẩm và công ty.
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1.3.

Nghiên cứu bài học kinh nghiệm của các quốc gia xuất khẩu chè thành
công trên thế giới và bài học rút ra cho Việt Nam

1.3.1. Nghiên cứu bài học kinh nghiệm của các quốc gia xuất khẩu chè
1.3.1.1.

Sri Lanka

Sri Lanka là nước sản xuất chè truyền thống, với quy mô công nghiệp rất sớm,
với tiến độ phát triển nhanh. Sản xuất chè ở quy mô hàng hoá bắt đầu năm 1867 và
được trồng thay thế vào diện tích cà phê do nấm và sâu bệnh đã phá huỷ toàn bộ
ngành công nghiệp cà phê của nước này vào cuối thế kỷ 19. Chỉ 16 năm sau (1883),
diện tích chè đã đạt 32.000 ha. Năm 1961, sản lượng đã vượt mức 20 vạn tấn. Đến
nay, diện tích đạt hơn 212.270 ha, tổng sản lượng 310.800 tấn. Chè là một trong
những thế mạnh về xuất khẩu và là một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của
Sri Lanka, chiếm 15% tổng thu nhập xuất khẩu, 88% tổng số lao động nông nghiệp.
Chè mang lại hơn 1.366 triệu USD cho Sri Lanka vào năm 2010 [58]. Từ năm 1992,
chính phủ Sri Lanka đã có rất nhiều chính sách nhằm phát triển ngành chè của đất
nước này. Hiện nay ngành chè Sri Lanka đạt được một số thành công nổi bật như
sau:
· Sri Lanka được xem là nhà xuất khẩu chè đen hàng đầu trên thế giới. Hiện
đã thâm nhập vững chắc vào những thị trường nhập khẩu lớn như Nga, CIS
(Cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Liên Xô cũ), các Tiểu vương quốc
Ả rập, Jordan, Ai Cập và là nhà cung cấp chính cho những thị trường này.
· Ngành chè Sri Lanka đã thực hiện đa dạng hóa thị trường tiêu thụ và thâm
nhập vào các thị trường tại các khu vực địa lý khác nhau, như vậy có thể
giảm thiểu những tác động do biến động bất lợi về nhu cầu tiêu thụ tại từng
khu vực.
· Cung cấp nhiều chủng loại sản phẩm chè, sản xuất cả chè đen orthodox và
CTC. Đặc biệt đã có thành công trong việc sản xuất và xuất khẩu nhiều
loại chè có giá trị gia tăng như chè túi lọc, chè ướp hương, chè gói, chè khử
chất caffein. Trong số các quốc gia xuất khẩu, chè Sri Lanka là quốc gia có
tỷ lệ xuất khẩu chè giá trị gia tăng cao nhất. Riêng tổng giá trị xuất khẩu
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mặt hàng này chiếm gần 34% tổng xuất khẩu về chè loại này của thế giới.
· Các công ty xuất khẩu chè của Sri Lanka cũng đã thiết lập được sự liên kết
với các nhà phân phối, người nhập khẩu tại thị trường tiêu thụ.
· Chè Sri Lanka có uy tín thương hiệu cao trên thị trường thế giới.
Những thành công trên của ngành chè Sri Lanka đạt được là do những nguyên
nhân cơ bản sau:
Thứ nhất, có chính sách phát triển ngành chè hợp lý. Nhằm phát triển ngành
chè của đất nước này, từ năm 1992, đã xóa bỏ thuế xuất khẩu chè, các hình thức hạn
chế xuất khẩu, chính phủ không kiểm soát giá trên thị trường, xây dựng chính sách
marketing cơ bản cho phát triển ngành chè của họ.
Thứ hai, cách tổ chức quản lý ngành chè hết sức chặt chẽ, khoa học. Mặc dù
Sri Lanka có lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp cho cây chè, nhưng quan
trọng nhất là cách tổ chức quản lý hết sức chặt chẽ, khoa học giữa các khâu canh
tác, công nghiệp chế biến, kho tàng, hệ thống phân phối sản phẩm rất chuyên
nghiệp, với trình độ cao. Trong đó, có thể nói công nghiệp chế biến và hệ thống đấu
giá và những chuẩn mực về chất lượng là những lợi thế cạnh tranh nổi bật tạo uy tín
thương hiệu và giá trị sản phẩm chè Sri Lanka. Đặc biệt là hệ thống kiểm soát chất
lượng của ngành chè Sri Lanka rất tốt, tạo nên hình ảnh chất lượng cao đối với chè
Sri Lanka.
Thứ ba, có đội ngũ thương nhân có trình độ. Ngành chè của Sri Lanka có rất
nhiều doanh nghiệp thâm nhập thành công trên thị trường thế giới, nguyên nhân là
do họ có đội ngũ thương nhân có trình độ, năng lực kinh doanh tốt. Ngoài ra họ còn
có sự hỗ trợ rất lớn từ đội ngũ quản lý, đội ngũ chuyên gia có sẵn trong nước về các
lĩnh vực có liên quan như công nghệ chế biến, đóng gói, quảng cáo, quảng bá sản
phẩm, xây dựng thương hiệu, quản lý hoạt động xuất khẩu…
Tuy nhiên hiện nay ngành chè Sri Lanka cũng còn một số hạn chế như sau:
· Tổng diện tích chè của Sri Lanka đang bị thu hẹp, không có khả năng tăng
thêm.
· Năng suất sản lượng chè thấp, trong số 4 quốc gia xuất khẩu chè hàng đầu
thế giới, năng suất chè của Sri Lanka đứng thứ 3, đạt 1.306kg/ha (năm
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2009), thấp hơn nhiều so với Ấn Độ và Kenya. Nguyên nhân do giống chè
cũ, độ tuổi của vườn chè cao. Điều này dẫn đến giá thành chè Sri Lanka
cao hơn các đối thủ cạnh tranh.
1.3.1.2.

Kenya

Kenya được coi là quốc gia phát triển nhanh về diện tích chè trên thế giới, so
với các cường quốc chè như Ấn Độ, Trung Quốc, Srilanka, mặc dù chè mới chỉ
được trồng ở Kenya từ năm 1903, song đến năm 1945, nước này đã có 4500 ha chè
công nghiệp. Hơn 50 năm sau diện tích đã tăng tới 147.080 ha (2006), nhưng so với
tiềm năng đất thích hợp với cây chè là 664.l03 ha, mới chỉ đạt 22%. Chè được phát
triển tại 7 vùng phía Đông và 8 vùng phía Tây thung lũng Rift Valley. Năng suất
chè rất cao, đứng đầu thế giới, bình quân 2,7 tấn khô/ha.
Chè Kenya từ lâu nổi tiếng về độ trong, có màu đẹp, hương vị đặc trưng và rất
được ưa chuộng trên thị trường chè thế giới. Kenya cũng là quốc gia trồng chè lớn
nhất Châu Phi, sản phẩm chè Kenya chiếm lĩnh các thị trường tiêu thụ quan trọng
nhất của thế giới, trong đó Anh là 32,1%; Pakistan 30,5%; Ai Cập 17,8%. Hầu hết
(đến trên 99%) chè của Kenya được xuất khẩu dưới dạng chè đen CTC.
Chè của Kenya được canh tác chủ yếu ở qui mô trang trại hộ gia đình (chiếm
60%) và khoảng 40% được trồng trên qui mô lớn tại các đồn điền. Các vườn chè
quy mô trang trại hộ gia đình thuộc diện quản lý của Cơ quan phát triển chè Kenya
(KTDA). Những đồn điền quy mô lớn hiện thuộc sở hữu của các công ty đa quốc
gia. Năng suất tại những đồn điền lớn này thường gấp 2 lần so với năng suất tại các
trang trại hộ gia đình.
Việc quản lý trồng chè, chế biến và tiêu thụ chè tại 2 khu vực này rất khác
biệt.
Tại những đồn điền lớn thuộc sự quản lý của các công ty đa quốc gia, công
đoạn trồng, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được chính những công ty này thực hiện.
Những công ty này là các công ty đa quốc gia, hoạt động trên phạm vi toàn cầu, nên
họ thường tiến hành chế biến ban đầu tại Kenya, sau đó xuất khẩu sang quốc gia
tiêu thụ chè để chế biến thành chè thành phẩm.
Tại những vườn chè quy mô trang trại hộ gia đình, các nông dân trồng chè đưa
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sản phẩm của mình ra thị trường thông qua Cơ quan phát triển chè Kenya (KTDA).
Cơ quan này phụ trách việc thu mua, chế biến và bán các lá chè đã sơ chế cho các
nhà máy vừa và nhỏ. KTDA được tổ chức như một công ty hoạt động môi giới. Cơ
quan này thường ký hợp đồng 3 năm/lần với các nhà máy chế biến và được hưởng
% trên kg chè bán ra đồng thời cũng quyết định số lượng chè bán ra qua sàn đấu giá
hay bán trực tiếp. Hiện tại các nhà máy hoạt động với KTDA bán khoảng 80 % qua
sàn đấu giá và 20 % trực tiếp.
Tại Kenya, có Ủy ban chè của Kenya (KTB) là cơ quan quản lý nhà nước về
chè, với sự tham gia của Bộ Nông nghiệp nhưng hoạt động độc lập và song song
với Bộ này. KTB điều chỉnh người trồng, sản xuất và thương mại chè, đồng thời
cũng tiến hành các nghiên cứu và quảng bá cho chè. Vì vậy KTB có 3 bộ phận hoạt
động: quảng bá và marketing, sản xuất, nghiên cứu. KTB được cả Nhà nước và
người trồng chè trả phí. Trên mỗi kg chè sản xuất thì KTB thu 4 cent để phục vụ các
hoạt động hỗ trợ ngành chè.
Qua phân tích trên cho thấy ngành chè Kenya có rất nhiều điền kiện thuận lợi
để phát triển cây chè như đất đai, thổ nhưỡng, sản phẩm chè có tính đặc trưng và
thực tế trong thời gian qua ngành chè Kenya đã phát triển rất mạnh về diện tích và
sản lượng. Tuy nhiên ngành chè của Kenya còn một số hạn chế sau:
Thứ nhất, cơ sở hạ tầng phục vụ ngành chè còn hạn chế. Đối với những đồn
điền lớn thuộc sự quản lý của các công ty đa quốc gia thì việc vận chuyển chè đến
nhà máy chế biến rất thuận tiện. Tuy nhiên tại những vườn chè quy mô trang trại hộ
gia đình, hệ thống đường vận chuyển, cơ sở hạ tầng, kho tàng, khả năng chế biến
còn hạn chế nên ít nhiều làm giảm chất lượng chè của Kenya. Do đó mặc dù Kenya
có hệ thống kiểm soát chất lượng hoàn chỉnh, đã thiết lập và duy trì tiêu chuẩn chất
lượng rất gắt gao đối với lá chè tươi được thu hoạch, tuy nhiên do hệ thống vận
chuyển, cơ sở hạ tầng còn hạn chế và làm chậm trễ trong việc vận chuyển đến các
nhà máy chế biến nên kết quả là làm giảm chất lượng của chè thành phẩm.
Ngoài ra hệ thống cơ sở vật chất, kho tàng tập trung chủ yếu cho việc vận
chuyển chè từ các vườn chè đến nhà máy chế biến và trung tâm đấu giá. Chưa có
đầu tư nhiều cho hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho việc gia tăng giá trị cho sản
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phẩm chè.
Thứ hai, hạn chế trong việc nghiên cứu về ngành chè. Mặc dù Kenya có cơ
quan chuyên trách nghiên cứu về sản phẩm chè. Tuy nhiên chất lượng nghiên cứu
chè của Kenya cũng chưa thật sự mạnh, chủ yếu nghiên cứu hiện nay là về lĩnh vực
trồng chè như là nhân giống, dinh dưỡng cho cây chè, quản lý vườn cây và quản lý
thu hoạch… Những nghiên cứu về lĩnh vực chế biến chè, phương thức gia tăng giá
trị cho sản phẩm chè còn thiếu.
Thứ ba, kênh tiêu thụ chè của Kenya chủ yếu là thông qua hệ thống đấu giá.
Việc quá phụ thuộc vào kênh tiêu thụ truyền thống này làm giảm khả năng phát
triển kỹ thuật bán hàng hiện đại như phân khúc thị trường mục tiêu, định vị sản
phẩm để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Do đó sản phẩm chè của Kenya không có sự đa
dạng hóa.
Thứ tư, khoảng 60% diện tích chè được trồng bởi các nông hộ quy mô nhỏ và
những vườn chè này được quản lý bởi KTDA, do đó họ không có nhiều động lực để
phát triển các loại chè khác nhau.
1.3.1.3.

Ấn Độ

Ấn Độ là nước sản xuất chè lớn nhất thế giới nhưng chỉ đứng thứ tư thế giới
về lượng xuất khẩu cũng như kim ngạch xuất khẩu do Ấn Độ là nước có tỷ trọng
chè dùng trong nước vào loại cao nhất thế giới. Từ chỗ xuất khẩu 30% sản lượng
thu hoạch hàng năm vào những năm cuối thập kỷ 80, đến nay, xuất khẩu chỉ còn
dưới 20% và xu hướng này ngày càng giảm. Sản xuất chè kiểu công nghiệp ở Ấn
Độ bắt đầu vào thập niên 30 của thế kỷ XIX, đến nay đã được hơn 180 năm. Ấn Độ
nổi tiếng với các cùng chè Assam, Darjeeling, Cachar, Doars với chất lượng
cao.Tổng diện tích chè (2009) đạt 470.000 ha. Năng suất năm bình quân đạt hơn 1,7
tấn khô/ha.
Xuất khẩu chè là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Ấn Độ. Vào những năm
70 của thế kỷ trước, Vương quốc Anh là nước nhập khẩu chè chính từ Ấn Độ. Từ
những năm 80, Liên Xô (cũ) trở thành nước nhập khẩu chè lớn nhất từ Ấn Độ với tỷ
trọng 50% lượng xuất khẩu của Ấn Độ cho đến năm 1991. Tuy nhiên, với sự sụp đổ
của Liên Xô và hủy bỏ cơ chế bao cấp về mua hàng, xuất khẩu chè từ Ấn Độ bị ảnh
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hưởng nặng nề từ năm 1992. Tuy nhiên từ năm 1993, xuất khẩu chè của Ấn Độ đã
chuyển hướng sang các quốc gia khác. Năm 2009, sản lượng chè xuất khẩu của Ấn
Độ đạt 198 ngàn tấn với kim ngạch xuất khẩu hơn 554 triệu USD [58]. Ngành công
nghiệp chè Ấn Độ cung cấp việc làm cho hơn 1 triệu lao động, chủ yếu là các vùng
nông thôn và vùng có thu nhập thấp.
Những đặc điểm nổi bật của ngành chè Ấn Độ như sau:
Thứ nhất, hệ thống chính sách hoàn chỉnh. Ấn Độ là nước có khá nhiều bộ luật
và quy định điều tiết ngành công nghiệp chè một cách chặt chẽ và có hệ thống như:
Luật kiểm soát xuất khẩu và phân phối chè (1957), Luật kiểm soát thị trường chè
(1984) (điều tiết hoạt động bán đấu giá) và Luật cấp phép đối với hệ thống kho chè
(1989). Ngoài ra chính phủ Ấn Độ có nhiều chính sách hỗ trợ cho ngành chè như là
các chương trình khuyến nông, huấn luyện các phương thức trồng chè tiên tiến,
cung cấp các giống mới… Chính phủ Ấn Độ ban hành các chính sách hạn chế nhập
khẩu chè và đôi lúc sử dụng thuế xuất khẩu để giữ giá thị trường chè trong nước ổn
định.
Có chính sách phát triển ngành chè dài hạn như là Chương trình Nâng cấp
Chất lượng và Đa dạng hóa Sản phẩm (Quality Upgradation and Product
Diversification SchemeQUPDS) với mục tiêu tạo điều kiện về vốn cho các đơn vị
sản xuất, chế biến và đóng gói để trang bị các công nghệ và quy trình hiện đại nhằm
nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm chè. Chương trình
được thực hiện trong vòng 5 năm từ 20072012. Tổng số kinh phí cho chương trình
là 55,5 triệu USD (250,5 Crore Rupee). Các nội dung hỗ trợ cụ thể của Chương
trình là: (1) hỗ trợ mua các thiết bị hiện đại mới để thay thế các máy móc đã cũ,
mua các thiết bị chế biến chè orthodox cho toàn bộ các nhà máy chè CTC và thiết
lập các nhà máy chế biến mới; (2) hỗ trợ đầu tư cho xây dựng hạ tầng bổ sung về
làm sạch chè, pha chế, đóng gói...; (3) hỗ trợ cho việc bảo đảm chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO/HACCP; (4) hỗ trợ để thành lập các nhà máy mới chuyên sản xuất chè
xanh, chè orthodox và các loại chè đặc biệt khác.
Thứ hai,đa dạng hóa chủng loại sản phẩm và phương thức chế biến trên thị
trường thế giới. Sức mạnh marketing của chè Ấn Độ là sự đa dạng chủng loại và
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phương thức chế biến. Ngành chè Ấn Độ sẵn sàng xuất khẩu trực tiếp cho người
tiêu dùng, người nhập khẩu các loại sản phẩm với nhiều kích cỡ và nhiều loại chè
đặc trưng. Điểm lợi thế của quốc gia này là khả năng sản xuất cả chè orthodox và
chè CTC. Quốc gia này sản xuất rất nhiều các loại chè giá trị gia tăng như là chè túi
lọc, chè uống liền, chè ướp hương.
Thứ ba, cáckênh tiêu thụ sản phẩm hoàn thiện. Hệ thống cơ sở hạ tầng các
kênh phân phối cả trong nước và quốc tế là rất tốt, bao gồm cả bán tại trang trại, bán
qua đấu giá và bán kỳ hạn.
Thứ tư,hệ thống kiểm soát chất lượng chè hoàn chỉnh từ trồng, chế biến đến
đóng gói. Ngoài việc thiết lập các chuẩn mực quy định đối với chất lượng sản phẩm
chè, Ấn Độ còn thiết lập các tiêu chuẩn cho việc đóng gói. Điều đó dẫn đến giá chè
của Ấn Độ giao dịch bình quân luôn cao hơn những quốc gia cạnh tranh chính như
Sri Lanka, Kenya.
Thứ năm, chú trọng nghiên cứu thị trường thế giới và quảng bá sản phẩm chè.
Ngành chè Ấn Độ luôn tiến hành nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiên cứu thị
trường thế giới, nghiên cứu sản phẩm mới cho những phân khúc thị trường mới.
Hiệp hội chè Ấn Độ thiết lập các văn phòng tại nhiều thị trường nhập khẩu chè
chính của Ấn Độ như tại London, Brussels, New York, Dubai và Moscow. Những
văn phòng này có nhiệm vụ thu thập thông tin thị trường, quảng bá sản phẩm chè
Ấn Độ.
Thứ sáu, Ấn Độ thành lập rất nhiều trung tâm, viện nghiên cứu về chè và tiến
hành nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực liên quan đến ngành chè. Tuy nhiên ngân quỹ
dùng trong nghiên cứu cũng hạn chế, nên thiếu những nghiên cứu chuyên sâu về các
loại chè tốt nhất. Ngoài ra, việc có quá nhiều trung tâm, viện nghiên cứu nên có sự
phân tán, có nhiều cơ quan nghiên cứu chưa thật sự hợp tác với nhau trong lĩnh vực
nghiên cứu.
Tuy ngành chè Ấn Độ có rất nhiều điểm mạnh nêu trên, nhưng theo các
chuyên gia đánh giá ngành chè Ấn Độ chưa có một kênh thông tin chính thức cung
cấp thông tin thị trường, sản phẩm… cho người trồng và chế biến. Điều này làm
ảnh hưởng đến khả năng của ngành trong việc phát triển sản phẩm.
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1.3.1.4.

Trung Quốc

Trung Quốc là một trong những cái nôi của cây chè, cũng là nước sản xuất chè
lâu đời. Đến nay, Trung Quốc là nước có tổng diện tích chè lớn nhất thế giới (1.405
nghìn ha, năm 2009). Chè được trồng tập trung ở vùng lưu vực sông Dương Tử (2
tỉnh Hồ Nam và Giang Tô), các tỉnh ven biển Đông Nam (Chiết Giang, Phúc Kiến)
và các tỉnh Vân Nam, Hà Nam, Sơn Tây. Với phân bố địa lý rất rộng và các điều
kiện khí hậu, thổ nhưỡng rất khác nhau nên sản phẩm cũng rất đa dạng. Hiện có trên
1000 giống chè được trồng ở Trung Quốc.
Trung Quốc là nước sản xuất chè xanh lớn nhất thế giới (75% thị phần chè
xanh thế giới, sản lượng khoảng 500.000 tấn/năm). Trung Quốc cũng là nước sản
xuất và xuất khẩu lớn trên thế giới. Dù xuất khẩu chỉ chiếm gần 40%, tiêu dùng
trong nước rất lớn nhưng vì dân số quá đông và chỉ có 20% dân cư thường xuyên
uống chè (chủ yếu là trung niên và người cao tuổi), nên bình quân tiêu thụ đầu
người cũng khá thấp (300gr, so với 650 gr của Ấn Độ, và 3kg của Anh).
Sự phát triển mạnh mẽ ngành chè Trung Quốc gắn liền với việc phát triển sản
xuất các danh trà như: Long Tỉnh Tây Hồ, Long Đỉnh Khai Hóa,Kinh Sơn Trà Dư
Hàng, Huệ Minh Trà, Giang Sơn, Lộc Mẫu Đơn… Hơn chục năm trở lạiđây, kể từ
năm 1990, tổng sản lượng danh trà tăng hơn 4,3 lần và tổng giá trịdanh trà tăng gần
7,7 lần. Tỷ lệ sản lượng danh trà so với tổng sản lượng sảnxuất ra tăng từ 5% lên tới
21% và tỷ lệ giá trị danh trà so với tổng giá trị sảnlượng tăng từ 24% lên tới 62%.
Điều đáng quan tâm đó là tuy danh trà chỉ chiếm khoảng 20% tổng sản lượng
chè của TrungQuốc nhưng chiếm tới trên 60% giá trị tổng sản lượng.
Phát triển chè hữu cơ cũng là một hướng đi trọng điểm của ngành chèTrung
Quốc do vấn đề dư lượng thuốc trừ sâu ngày càng trở nên nghiêmtrọng. Các nước
nhập khẩu ngày càng khắt khe hơn trong quy định về antoàn thực phẩm, đặc biệt là
EU và Nhật Bản.
Trong thời gian qua, Trung Quốc cho xây dựng các xí nghiệp vừa và nhỏ
nhằm tăng cườngsức cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè, trên
cơ sởChính phủ sẽ đầu tư cả vốn và kỹ thuật cho các xí nghiệp. Bên cạnh đó,Chính
phủ nước này cũng đã tiến hành cổ phần hoá một loạt các doanhnghiệp sản xuất
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kinh doanh chè kém hiệu quả. Đồng thời, Chính phủ cũng thực hiện việc quy hoạch
chitiết lại các vùng sản xuất chè trên phạm vi cả nước.
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Qua nghiên cứu kinh nghiệm về xuất khẩu chè của các quốc gia xuất khẩu lớn
trên thế giới, tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam để giúp sản
phẩm của ngành chè Việt Nam có thể thâm nhập thành công và vững chắc trên thị
trường thế giới như sau:
Bài học thứ nhất, hệ thống luật lệ, hệ thống chính sách phát triển ngành chè
hoàn chỉnh, hợp lý và dài hạn.
Theo kinh nghiệm của Sri Lanka cho thấy, khi có sự thay đổi trong chính sách
phát triển ngành chè từ sau năm 1992, ngành chè của Sri Lanka đã phát triển rất
mạnh. Theo kinh nghiệm của Ấn Độ, ngành chè Ấn Độ có hệ thống luật lệ, chính
sách rất hoàn chỉnh, các chính sách phát triển cho ngành chè để thâm nhập vào thị
trường thế giới được xây dựng bài bản và có định hướng dài hạn như là chương
trình nâng cấp chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Do đó ngành chè Ấn Độ phát
triển rất bền vững.
Đối với ngành chè Kenya, với 60% diện tích thuộc sự quản lý của Cơ quan
phát triển chè Kenya, động lực để phát triển các loại chè khác nhau, giá trị gia tăng
cao cho sản phẩm chè là rất thấp. Kết quả là mặc dù chè của Kenya có hương vị đặc
trưng, rất được ưa chuộng trên thị trường thế giới và nếu so về chất lượng, tính đặc
trưng không thua kém so với chè của Sri Lanka, nhưng kim ngạch xuất khẩu chè
của Sri Lanka lại cao hơn của Kenya cho dù quy mô sản lượng xuất khẩu chè của
Kenya cao hơn so với Sri Lanka.
Điều đó cho thấy, để phát triển ngành chè và thâm nhập vững chắc thị trường
thế giới, ngoài hệ thống luật lệ rõ ràng, cần có hệ thống chính sách phát triển ngành
chè dài hạn và phù hợp với yêu cầu của thị trường thế giới.
Bài học thứ hai, khithâm nhập thị trường thế giới, ngành chè cần đa dạng hóa
sản phẩm, phương thức chế biến và đa dạng hóa thị trường. Chú trọng phát triển các
loại chè mang lại giá trị gia tăng cao.
Kinh nghiệm từ Ấn Độ và Sri Lanka cho thấy, sản phẩm chè của những quốc
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gia này rất có sự đa dạng về chủng loại sản phẩm, phương thức chế biến sản phẩm
và các sản phẩm chè giá trị gia tăng chiếm tỷ trọng khá cao.
Theo kinh nghiệm của Trung Quốc về phát triển danh trà, thông qua xây dựng
thương hiệu cho các danh trà, ngành chè Trung Quốc đã nâng cao khả năng cạnh
tranh của những sản phẩm này và nâng cao giá trị gia tăng cho chè.
Ngoài ra cũng cần phải đa dạng hóa thị trường khi thâm nhập, chẳng hạn như
ngành chè của Ấn Độ tập trung hơn 50% vào thị trường Liên Xô cũ vào năm 1991,
nên khi thị trường này sụp đổ, hủy bỏ cơ chế bao cấp về mua hàng, ngành chè Ấn
Độ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Trong khi đó Sri Lanka thâm nhập vào rất nhiều thị
trường tại các khu vực địa lý khác nhau, như vậy có thể giảm thiểu những tác động
do biến động bất lợi về nhu cầu tiêu thụ chè tại từng khu vực.
Bài học thứ ba, cách tổ chức quản lý ngành chè hết sức chặt chẽ, khoa học.
Để tạo ra một sản phẩm chè thành phẩm, liên quan đến rất nhiều khâu như
trồng, chế biến, đấu trộn, đóng gói và tiêu thụ. Từ kinh nghiệm của Sri Lanka, Ấn
Độ cho thấy để tạo ra được uy tín về thương hiệu, uy tín về chất lượng của ngành
chè trên thị trường thế giới, quan trọng nhất là cách tổ chức quản lý hết sức chặt
chẽ, khoa học giữa các khâu canh tác, công nghiệp chế biến, kho tàng, hệ thống
phân phối sản phẩm.
Bài học thứ tư, hệ thống kiểm soát chất lượng hoàn chỉnh.
Kinh nghiệm của các nước xuất khẩu chè cho thấy, không chỉ xây dựng tiêu
chuẩn chất lượng đối với chè thành phẩm, mà còn phải phải xây dựng các tiêu
chuẩn đối với việc trồng chè, thu hoạch, chế biến, đóng gói. Ngoài ra, phải thiết lập
hệ thống kiểm soát chất lượng hiệu quả từ khâu trồng, thu hoạch, chế biến đến xuất
khẩu.
Bài học thứ năm, hệ thống cơ sở hạ tầng, kho tàng, cơ sở chế biến hoàn
chỉnh.
Từ kinh nghiệm của các nước xuất khẩu chè cho thấy, để ngành chè phát triển
và tạo ra giá trị gia tăng cao cho sản phẩm chè, phải có hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ
thống kho tàng, cơ sở chế biến công nghệ hoàn chỉnh và đồng bộ.
Ngoài ra, kinh nghiệm của Kenya cho thấy quốc gia này chủ yếu chú trọng
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đầu tư cho hệ thống cơ sở hạ tầng, kho tàng… để vận chuyển lá chè tươi đến nhà
máy chế biến được nhanh chóng. Trong khi đó chưa chú trọng nhiều trong việc đầu
tư hệ thống cơ sở hạ tầng, công nghệ chế biến để tạo ra giá trị gia tăng cho sản
phẩm chè.
Do đó khi đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, kho tàng phục vụ cho
ngành chè cũng phải tính đến việc đầu tư cho các hệ thống cơ sở cần thiết để phát
triển ngành chế biến, đóng gói.
Bài học thứ sáu, xây dựng đội ngũ quản lý doanh nghiệp có trình độ kinh
doanh trong ngành chè và đội ngũ chuyên gia trong các ngành có liên quan.
Theo kinh nghiệm của Sri Lanka, bên cạnh những yếu tố thuận lợi cho ngành
chè như đất đai, thổ nhưỡng, đặc trưng của chè, yếu tố mang lại thành công quan
trọng là đội ngũ quản lý của doanh nghiệp có trình độ, có năng lực kinh doanh và có
sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia trong các ngành nghề có liên quan như quảng bá
thương hiệu, xây dựng thương hiệu…
Bài học thứ bảy, cần có cơ quan, tổ chức chuyên nghiệp thực hiện các hoạt
động hỗ trợ cho ngành chè như quảng bá sản phẩm chè tại thị trường nước ngoài,
thu thập thông tin về sản phẩm, sự thay đổi về nhu cầu của người tiêu dùng, nghiên
cứu chuyên sâu về ngành chè như công nghệ chế biến, phát triển các sản phẩm
mới…
Kinh nghiệm này có thể rút ra bài học từ các quốc gia xuất khẩu chè như
Kenya, Sri Lanka, Ấn Độ.
Theo đó những quốc gia này thường có các trung tâm nghiên cứu về chè. Tại
Kenya, lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu về nhân giống, dinh dưỡng cho chè, quản lý
vườn cây, quản lý thu hoạch… Tuy nhiên tại Ấn Độ và Sri Lanka, lĩnh vực nghiên
cứu mở rộng hơn, tập trung nghiên cứu về phương thức chế biến, đóng gói, tạo ra
sản phẩm giá trị gia tăng. Do đó khi thành lập các trung tâm nghiên cứu cũng phải
đa dạng hóa lĩnh vực nghiên cứu và phải có đủ nguồn lực cần thiết để các trung tâm
này hoạt động.
Theo kinh nghiệm của Ấn Độ, đã thành lập các văn phòng của Hiệp hội chè
Ấn Độ tại những thị trường tiêu thụ lớn với nhiệm vụ quảng bá thương hiệu chè Ấn
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Độ, thu thập thông tin về thị trường, sự thay đổi về nhu cầu của người tiêu dùng, thu
thập ý kiến của người tiêu dùng về các sản phẩm mới của Ấn Độ. Đây cũng là một
kinh nghiệm rất đáng học hỏi.

TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Chương 1 nghiên cứu cơ sở khoa học về hoạch định chiến lược thâm nhập thị
trường thế giới của một ngành hàng và nghiên cứu bài học kinh nghiệm của các
quốc gia xuất khẩu chè thành công trên thế giới, bài học rút ra cho Việt Nam.
Qua nghiên cứu về hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới của
một ngành hàng, tác giả cho rằng “chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho
ngành hàng cụ thể là tập hợp các mục tiêu cơ bản dài hạn của ngành hàng đó khi
tham gia vào thị trường thế giới, một hệthống những quan điểm, mục tiêu định
hướng về chiến lược kinh doanh, những phương thức thâm nhập thịtrường thế giới,
các chiến lược Marketing Mix nhằm đưa sản phẩm của ngành hàng đó thâm nhập có
hiệuquả, vững chắc thị trường thế giới, qua đó đạt được các mục tiêu của ngành một
cách tốt nhất”.
Như vậy, khi hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho ngành
hàng cần phải đưa ra các quyết định cụ thể sau:
· Xác định mục tiêu của ngành khi ra thị trường nước ngoài
· Lựa chọn thị trường mục tiêu để thâm nhập
· Phân tích cạnh tranh: phân tích ngành kinh doanh, phân tích lợi thế cạnh
tranh của các quốc gia là đối thủ cạnh tranh
· Phân tích lợi thế, năng lực cạnh tranh của ngành
· Xác định, lựa chọn chiến lược cạnh tranh
· Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường thế giới
· Hoạch định chiến lược Marketing Mix
Từ nghiên cứu bài học kinh nghiệm của các quốc gia xuất khẩu chè thành
công trên thế giới, tác giả rút ra 7 bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: thứ nhất, hệ
thống luật lệ, hệ thống chính sách phát triển ngành chè hoàn chỉnh, hợp lý và dài
hạn; thứ hai,khithâm nhập thị trường thế giới, ngành chè cần đa dạng hóa sản phẩm,
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phương thức chế biến, đa dạng hóa thị trường, chú trọng phát triển các loại chè
mang lại giá trị gia tăng cao; thứ ba, cách tổ chức quản lý ngành chè hết sức chặt
chẽ, khoa học; thứ tư,hệ thống kiểm soát chất lượng hoàn chỉnh; thứ năm,hệ thống
cơ sở hạ tầng, kho tàng, cơ sở chế biến hoàn chỉnh; thứ sáu,xây dựng đội ngũ quản
lý doanh nghiệp có trình độ kinh doanh trong ngành chè và đội ngũ chuyên gia
trong các ngành có liên quan; thứ bảy,cần có cơ quan, tổ chức chuyên nghiệp thực
hiện các hoạt động hỗ trợ cho ngành chè.
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CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, XUẤT
KHẨUCHÈ VÀ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG THẾ
GIỚICỦA CHÈ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA
Trong chương này trước tiên sẽ nghiên cứu tình hình sản xuất, xuất khẩu và
nhập khẩu chè trên thế giới, cụ thể giới thiệu tổng quan chung về ngành chè, phân
tích xuất khẩu và nhập khẩu chè của các quốc gia trên thế giới. Kế tiếp phân tích
tình hình sản xuất, xuất khẩu chè của Việt Nam. Đánh giá tình hình thâm nhập thị
trường thế giới của chè Việt Nam trong thời gian qua. Tiếp theo đánh giá năng lực
cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam và sau cùng phân tích
SWOT xuất khẩu chè của Việt Nam.
2.1. Nghiên cứu tình hình sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu chè trên thế giới
2.1.1. Giới thiệu tổng quan chung về ngành chè
2.1.1.1.

Các sản phẩm chính của ngành hàng chè giao dịch trên thế giới

Trên thị trường thế giới có rất nhiều loại chè khác nhau được giao dịch. Tuy
nhiên, mọi loại chè giao dịch trên thị trường thế giới đều được chế biến từ lá chè
tươi của cây chè (Camellia sinensis). Có nhiều tiêu chí để phân loại chè, tiêu chí
được sử dụng phổ biến là dựa theo mức độ lên men của lá chè.Theo tiêu chí này,
chè thành phẩm được phân thành 3 loại chính: chè đen, chè xanh, chè Ôlong (chi
tiết phương pháp chế biến, xem Phụ lục 27).
Theo FAO (2011a) và Hicks (2009), tỷ lệ sản lượng chè đen thu hoạch hàng
năm trên thế giới chiếm đến 70,09% so với tổng sản lượng chè thu hoạch hàng năm
của toàn thế giới. Đến năm 2017, hàng năm dự kiến tốc độ tăng sản lượng chè đen
đạt 1,9%/năm và đạt mức 3,1 triệu tấn. Trong khi đó tỷ lệ sản lượng chè xanh thu
hoạch hàng năm chiếm 25,23% trong tổng sản lượng chè thu hoạch của thế giới, với
tốc độ tăng sản lượng trung bình hàng năm dự kiến là 4,5%/năm từ nay đến năm
2017, đạt 1,35 triệu tấn. Riêng chè Ôlong chỉ chiếm khoảng 2% so với tổng sản
lượng chè thế giới, còn lại là các loại chè khác như chè vàng, chè dược thảo…
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Ngoài cách phân loại chè theo công nghệ chế biến như trên, để tạo thuận tiện
trong thống kê, theo dõi và phân tích số liệu một cách nhất quán, sản phẩm chè trên
thế giới được phân thành 4 loại theo Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa
(Hệ thống HS), cụ thể như sau:
(1) Chè xanh, đóng gói sẵn, trọng lượng gói không quá 3kg (mã HS: 090210)
(2) Chè xanh dạng rời trên 3kg (mã HS: 090220)
(3) Chè đen, đóng gói sẵn, trọng lượng gói không quá 3kg (mã HS: 090230)
(4) Chè đen dạng rời trên 3kg (mã HS: 090240)
Đối với những loại chè đóng gói dưới 3kg thường là những loại chè thành
phẩm, có thương hiệu. Ngược lại những loại chè dạng rời thường là loại chè nguyên
liệu, được các quốc gia nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu để chế biến, đấu trộn
thành các sản phẩm chè khác và tiêu thụ hoặc tái xuất sang các nước khác.
Trên thế giới hiện nay, các nguồn số liệu thống kê thứ cấp cung cấp rất đầy đủ,
theo từng năm và theo từng loại chè theo cách phân loại của Hệ thống HS. Do đó,
trong luận án này kết hợp hai cách phân loại chè theo công nghệ chế biến và theo
cách thức phân loại của Hệ thống HSkhi tiến hành phân tích chi tiết về các nước
xuất khẩu và nhập khẩu chè. Cụ thể, chè (mã HS: 0902) khi phân tích được phân
thành 4 loại như sau:
(1) Chè xanh, đóng gói sẵn, trọng lượng gói không quá 3kg (mã HS: 090210)
(2) Chè xanh dạng rời trên 3kg (mã HS: 090220)
(3) Chè đen, đóng gói sẵn, trọng lượng gói không quá 3kg (mã HS: 090230)
(4) Chè đen dạng rời trên 3kg (mã HS: 090240)
2.1.1.2.

Chuỗi cung ứng của sản phẩm chè trên thế giới

Từ khi lá chè tươi được hái cho đến khi trở thành cốc chè của người tiêu dùng,
có rất nhiều tác nhân tham gia vào quá trình này (xemPhụ lục 28). Trước tiên,
những người nông dân làm việc tại các cánh đồng chè tiến hành hái chè tươi và thu
gom lá chè. Những người nông dân này có thể trồng chè trên chính mảnh đất của họ
hoặc có thể làm thuê cho các đồn điền lớn. Những đồn điền lớn có thể có diện tích
lớn hơn 8000 ha và với quy mô diện tích lớn như vậy cho phép những đồn điền này
tận dụng được lợi thế theo quy mô [59].
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Sau đó, nếu là các hộ nông dân trồng chè có quy mô nhỏ sẽ vận chuyển lá chè
xanh và bán cho những người thu gom chè và những người thu gom này sẽ bán cho
các nhà máy chế biến. Nếu là các đồn điền trồng chè có quy mô lớn, lá chè sẽ được
vận chuyển đến những nhà máy chế biến gần các đồn điền. Quá trình chế biến chè
phải được thực hiện tại quốc gia trồng chè vì chè phải được chế biến trong vòng vài
giờ sau khi đã được hái để duy trì chất lượng của chè. Do đó các công đoạn như sơ
chế ban đầu, lên men và sấy khô… thường được thực hiện gần các khu vực sản xuất
chè.
Kế tiếp chè sẽ được vận chuyển đến các trung tâm đấu giá địa phương hoặc
bán trực tiếp cho các nhà xuất khẩu, thương nhân. Hiện nay có khoảng 70% sản
lượng chè của thế giới được giao dịch qua sàn đấu giá [59]. Hệ thống đấu giá của tất
cả các trung tâm đấu giá hoạt động tương tự như nhau. Hiện nay có một vài trung
tâm đấu giá chè chính trên thế giới như Kolkata, Kochi (ở Ấn Độ), Colombo (ở Sri
Lanka), Mombasa (ở Kenya). Trung tâm đấu giá tại Kenya cũng là trung tâm đấu
giá cho các quốc gia trồng chè tại Châu Phi.
Kế tiếp chè được vận chuyển đến các nhà máy đấu trộn, đóng gói tại quốc gia
tiêu dùng chè và sau đó chè được chuyển đến các siêu thị, các điểm bán lẻ, các cơ
quan, các nhà máy (tiêu dùng tại công sở). Các công ty đấu trộn chè thường sử dụng
khoảng 35 loại chè nguyên liệu khác nhau. Việc đấu trộn như vậy đảm bảo vị chè
được ổn định ngay cả khi công ty đấu trộn có thể bị mất một hoặc hai nguồn cung
cấp do thời tiết bất lợi hoặc giá cao. Chính việc đấu trộn như vậy, những công ty
đấu trộn này (thường là các công ty đa quốc gia) không quá phụ thuộc vào một
nguồn cung cấp nào và họ có thể dễ dàng từ bỏ các quốc gia cung cấp chè nếu
không phù hợp với lợi ích của công ty. Thông thường từ khi chè được hái cho đến
khi được bày bán tại siêu thị mất khoảng 20 đến 30 tuần.
2.1.1.3.

Yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chè xuất khẩu

Do cung ứng luôn dư thừa so với nhu cầu tiêu thụ nên giá chè trên thị trường
thế giới có xu hướng giảm sau khi đạt mức kỷ lục vào năm 1985, kết hợp với những
đòi hỏi của người tiêu dùng ngày càng tăng về chất lượng, năm 2006, Nhómnghiên
cứu liên chính phủ về mặt hàng chè (IGG) của FAO đã đề xuất áp dụng Bộ tiêu

62

chuẩn chất lượng tối thiểu ISO 3720 cho sản phẩm chè đen trong giao dịch toàn
cầu. Hiện nay 85% sản lượng chè đen giao dịch trên thị trường thế giới đáp ứng
được Bộ tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu ISO 3720[45].
Tuy nhiên một số quốc gia nhập khẩu cũng như một số quốc gia xuất khẩu chè
cho rằng Bộ tiêu chuẩn tối thiểu ISO 3720 do IGG đề xuất còn thấp so với yêu cầu.
Do đó một số quốc gia nhập khẩu cũng như quốc gia xuất khẩu đặt ra tiêu chuẩn
chất lượng cao hơn Bộ tiêu chuẩn tối thiểu ISO 3720.
Ngoài các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, các quốc gia còn đặt ra
các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, đặc biệt là quy định về mức dư lượng thuốc
trừ sâu được chấp nhận (MRLs). Một số quy định về mức dư lượng thuốc trừ sâu
được chấp nhận của một số quốc gia được nêu tại Phụ lục 16. Thông thường để có
thể kiểm soát được mức dư lượng thuốc trừ sâu phải áp dụng quy trình GAP hoặc
HACCP trong quá trình trồng và chế biến chè.
2.1.1.4.

Phân tích sự cạnh tranh trong ngành chè thế giới

Theo Michael E. Porter, có 5 yếu tố tác động đến sự cạnh tranh trong ngành:
(1) mối đe dọa từ sự xuất hiện những đối thủ mới, (2) mối đe dọa từ những sản
phẩm hay dịch vụ thay thế, (3) khả năng mặc cả của bên cung cấp, (4) khả năng
mặc cả của khách hàng và (5) sự cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại trong ngành.
Trong ngành chè thế giới, 5 yếu tố này tác động như sau:
· Mối đe dọa từ sự xuất hiện những đối thủ mới
Mối đe dọa thâm nhập phụ thuộc vào độ cao của các rào cản thâm nhập. Đối
với ngành chè những rào cản thâm nhập như lợi thế theo quy mô, tính đặc trưng của
nhãn hiệu sản phẩm, chính sách của chính phủ không tạo ra rào cản thâm nhập lớn.
Chẳng hạn như hầu hết các quốc gia trồng chè truyền thống đều có chính sách bảo
hộ thị trường trong nước, trợ cấp sản xuất trong nước, tuy nhiên hiệu quả của chính
sách này không cao nếu tất cả các quốc gia trồng chè đều thực hiện như vậy.
Kết quả là trong ngành chè thế giới, vào những năm 70 của thế kỷ trước có sự
gia nhập với quy mô khá lớn từ các quốc gia thuộc châu Phi, làm cho cung của
ngành chè gia tăng nhanh và giá chè (đã loại bỏ yếu tố lạm phát) có xu hướng giảm
trong thời gian dài vừa qua.

63

· Khả năng mặc cả của khách hàng
Trong ngành chè, khả năng mặc cả của khách hàng là rất cao bởi vì khách
hàng tập trung vào một số công ty lớn trên thế giới và họ có thể thông đồng với
nhau để kìm giá khi mua đấu giá chè. Mức độ tập trung của ngành chè còn được
thấy trong lĩnh vực chế biến, phân phối và tiêu thụ chè, tập trung chủ yếu vào các
công ty đa quốc gia lớn. Chỉ những nhà sản xuất có vốn đầu tư lớn mới có thể vượt
qua được phương thức kinh doanh truyền thống trên.
· Khả năng mặc cả của nhà cung cấp
Đặc điểm nổi bật của ngành chè thế giới là tập hợp các nhà sản xuất quy mô
nhỏ, tất cả cùng cố gắng gia tăng sản lượng với mong đợi tăng doanh thu mà không
quan tâm nhiều đến tác động của giá. Hơn nữa chi phí đổi mối trong ngành chè
không cao, nghĩa là người mua dễ dàng chuyển đổi từ nhà cung cấp này sang nhà
cung cấp khác. Do đó khả năng mặc cả của nhà cung cấp rất thấp.
· Mối đe dọa từ những sản phẩm thay thế
Sản phẩm thay thế đối với sản phẩm chè chủ yếu là nước ngọt, nước trái cây,
cà phê và đồ uống có chứa chất cồn. Tùy vào từng quốc gia mà mức độ thay thế có
sự khác nhau. Tính theo khối lượng tiêu thụ bình quân đầu người, sự thay đổi về
mức tiêu thụ cà phê, chè và thức uống có cồn là không đáng kể, chỉ có mức tiêu thụ
nước ngọt bình quân đầu người là có sự gia tăng đáng kể.
Ngoài ra, xu hướng tiêu dùng nước trái cây có tăng lên trong thời gian gần đây
do những quan tâm về lý do sức khỏe, đặc biệt là tại những quốc gia phát triển. Hơn
nữa ngành này được hỗ trợ bởi những sáng tạo, tạo ra các sản phẩm mới bằng cách
tạo ra mùi vị mới, cách pha trộn hương vị các loại trái cây.
· Sự cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại trong ngành
Ngành chè là một ví dụ điển hình cho một ngành công nghiệp đạt mức bão
hòa, với mức tăng tiêu thụ của ngành thấp. Cách duy nhất một quốc gia có thể giành
thêm thị phần là bằng cách lấy đi thị phần của các đối thủ để tăng trưởng. Hơn nữa,
ngành chè trong một thời gian dài ở tình trạng cung vượt cầu, do đó với lo ngại phải
vứt bỏ sản phẩm dư thừa nên người bán phải chấp nhận bất kỳ mức giá nào tại các
buổi bán đấu giá. Do đó sự cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành chè gia tăng.
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Tóm lại, sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành chè do một số nguyên nhân
sau:
· Số lượng đối thủ cạnh tranh trong ngành nhiều và trong rất nhiều đối thủ
cạnh tranh này có sự đồng đều về quy mô và khả năng cạnh tranh như là giữa Sri
Lanka và Kenya, giữa Ấn Độ và Trung Quốc…
· Tốc độ tăng trưởng của thị trường thấp.
· Sản phẩm chè ít có sự cá biệt hóa cao.
· Chi phí đổi mối thấp. Bởi vì với hệ thống đấu giá chiếm ưu thế, người sản
xuất không thể phát triển các công cụ để giữ mối quan hệ dài hạn với người mua.
· Sản phẩm chè mau hư hỏng nên tạo áp lực phải bán ra để không phải lưu
kho.
· Ngành chè trải qua thời gian dài trong tình trạng cung vượt cầu.
· Các nhà cung cấp vẫn tiếp tục ở lại trong ngành mặc dù lợi nhuận thấp do
đã tốn kém chi phí đầu tư ban đầu và không có cơ hội khác.
2.1.2. Tình hình sản xuất, xuất khẩu chè và phân tích lợi thế cạnh tranh của
các quốc gia xuất khẩu chè
2.1.2.1.

Tình hình sản xuất chè trên thế giới

Cho đến nay, chè được sản xuất ở 39 nước thuộc cả 5 châu lục, trong đó:
 Châu Á có 17 nước (Trung Quốc, Ấn Độ, Srilanka, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ,
Bangladesh, Iran, Việt Nam, Malaysia, Philipine, Nepal, Triều Tiên, Pakistan,
Afganistan, Azerbaijan, Campuchia, Nhật Bản).
 Châu Phi có 15 nước (Kenya, Malawi, Uganda, Tanzania, Mozambic,
Ruanda, Zaire, Nam Phi, Congo, Cameroon, Burundi, Maroc, Algerie, Zimbabwe,
Maustius).
 Châu Mỹ (Nam Mỹ) có 4 nước (Argentina, Brazil, Peru, Ecuado).
 Châu Âu: 01 nước (Georgia).
 Châu đại dương: 2 nước (Úc, Papua New Guinea)
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Bảng 21: Diện tích trồng chè phân theo châu lục năm 2000 – 2009 (1000 ha)
Châu lục 2000 2001 2002 2003

2004

2005 2006 2007 2008 2009

Châu Phi

224

228

243

241

245

255

256

262

270

276

Châu Mỹ

47

45

45

44

43

43

45

44

47

46

2105 2133 2183

2216

Châu Á

2314 2408 2444 2607 2600 2665

Châu Âu

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Châu Úc

7

7

7

5

7

7

7

7

7

7

Thế giới 2384 2415 2479
Nguồn: FAO (2011a) [41]

2507

2611 2714 2753 2921 2925 2996

Qua Bảng trên cho thấy, chè được trồng chủ yếu tại châu Á và châu Phi, trong
đó châu Á chiếm đến 89% diện tích, kế đến là châu Phi với khoảng trên 9%. Phần
rất nhỏ còn lại được trồng tại châu Mỹ, châu Âu và châu Úc. Tuy nhiên, trong giai
đoạn 20002009, chúng ta thấy rằng diện tích trồng chè tại khu vực châu Mỹ, châu
Âu và châu Úc giảm cả về số tuyệt đối lẫn tương đối. Trong đó giảm nhiều nhất là
khu vực châu Âu với tốc độ giảm diện tích trung bình là 1,53%/năm, châu Úc giảm
0,62%/năm, châu Mỹ giảm 0,15%/năm. Ngược lại với xu hướng trên, trong giai
đoạn 20002009, diện tích trồng chè tại khu vực châu Á và châu Phi tăng khá
nhanh, trong đó châu Á tăng bình quân diện tích là 2,7%/năm và châu Phi là
2,3%/năm.
Tuy nhiên, nhìn chung, trong thập niên gần đây, diện tích chè thế giới biến
động không đáng kể, từ 2.384 ngàn ha vào năm 2000 tăng lên 2.996 ngàn ha vào
năm 2009. Trong giai đoạn 20002009, diện tích chè thế giới tăng với tốc độ trung
bình là 2,6%/năm.
Mặc dù chè có thể được trồng ở 39 quốc gia, nhưng trong số những quốc gia
trồng chè này, có đến 510 quốc gia có diện tích và sản lượng rất nhỏ, chiếm không
đáng kể.
Sản lượng chè thế giới đạt trên trên 3,8 triệu tấn vào năm 2009, trong đó 97%
sản lượng được sản xuất tại quốc gia đang phát triển. Sản lượng chè thế giới tăng
trung bình 3%/năm trong giai đoạn 20002009, tăng trung bình 2,5%/năm trong giai
đoạn 20042009. Như vậy tốc độ tăng sản lượng có xu hướng giảm trong những
năm gần đây. Sản lượng tăng tập trung chủ yếu tại nước sản xuất chè lớn nhất thế
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giới đó là Trung Quốc đạt 7,2%/năm (giai đoạn 20002009). Việt Nam là quốc gia
có tốc độ tăng sản lượng đạt mức cao, đạt 12,1%/năm trong giai đoạn 20002009.
Năm 2009, sản lượng chè Trung Quốc đạt 1.317 ngàn tấn (nước sản xuất chè
lớn nhất thế giới). Kế đến là Ấn Độ, Kenya, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.
Trong khi chè được trồng tại khoảng 39 nước trên thế giới, nhưng trên 75% sản
lượng được cung cấp bởi Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka và Kenya; Trung Quốc và
Ấn Độ chiếm trên 50% tổng sản lượng chè sản xuất toàn thế giới.
2.1.2.2.

Tình hình xuất khẩu chè trên thế giới

Một đặc điểm nổi bật trong ngành chè đó là mặc dù Trung Quốc và Ấn Độ là
hai quốc gia trồng chè và có sản lượng chè cao nhất thế giới, nhưng phần lớn được
sử dụng để đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, phần còn lại được xuất khẩu.
Hiện Kenya là quốc gia xuất khẩu đứng đầu trên thế giới, kế đến là Sri Lanka,
Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Tốc độ tăng sản lượng xuất khẩu của toàn thế
giới đạt 3,3%/năm trong giai đoạn 20002008, trong đó Kenya và Việt Nam là hai
quốc gia đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao nhất thế giới trong giai đoạn 2000
2008, tương ứng là 7,8% và 8,2%.
Xét về lượng xuất khẩu, Kenya là quốc gia đứng đầu về xuất khẩu chè, nhưng
nếu xét về kim ngạch xuất khẩu, Sri Lanka vẫn là nước đứng đầu thế giới về xuất
khẩu nhờ tăng cường xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao (chè gói và chè
hộp) trong khi xuất khẩu chè dạng rời giảm đi. Trong khi đó Kenya là quốc gia
đứng đầu về sản lượng xuất khẩu, nhưng chủ yếu xuất khẩu chè đen dạng rời, nên
giá trị gia tăng không cao.
Hơn nữa, một số quốc gia không phải là quốc gia trồng chè như Anh và Đức,
nhưng lại là hai quốc gia có kim ngạch xuất khẩu chè đứng trong vị trí 10 nước có
kim ngạch xuất khẩu chè lớn nhất thế giới. Những quốc gia này thường nhập khẩu
các loại chè nguyên liệu, sau đó tiến hành chế biến, đóng gói và tái xuất sang các
quốc gia khác. Điều đó cho thấy giá chè xuất khẩu của các quốc gia rất chênh lệch,
tùy thuộc vào từng loại chè: chè đen hay chè xanh và xuất khẩu chè nguyên liệu hay
chè thành phẩm, đóng gói sẵn và như vậy hiệu quả xuất khẩu chè của từng quốc gia
là rất khác biệt.
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Bảng 22: Kim ngạch XK chè của thế giới phân theo từng loại chè (triệu USD)
Mã HS

2005

2006

2007

2008

2009

090210

340,9

436,1

500,8

614,0

628,4

090220

278,5

287,7

323,5

350,1

328,2

090230

998,3

1030,4

1250,0

1455,1

1355,5

090240
1834,4
2063,8
2228,7
2698,2
Nguồn:United Nations Commodity Trade Statistics Database [58]

2727,0

Qua Bảng 22cho thấy, chè đen dạng rời, đóng gói trên 3 kg (HS 090240) là
dạng được giao dịch nhiều nhất, chiếm khoảng 53%. Các nước xuất khẩu chè đen
HS 090240 lớn nhất thế giới là Kenya, chiếm 32% tổng kim ngạch xuất khẩu thế
giới về loại chè này, tiếp theo là Sri Lanka (26%), Ấn Độ (15%), Trung Quốc (5%),
Đức (3%)1.
Chè đen đóng gói không quá 3 kg (HS 090230) chiếm khoảng 28% tổng kim
ngạch giao dịch chè thế giới. Các nước xuất khẩu lớn nhất loại chè này là Sri Lanka
(chiếm 32% tổng kim ngạch xuất khẩu), Anh (18%), Ấn Độ (8%), Tiểu vương quốc
Ả rập thống nhất (5%) và Đức (5%).
Giao dịch chè xanh đóng gói không quá 3 kg (HS 090210) chiếmkhoảng 11%
tổng kim ngạch giao dịch chè thế giới. Trung Quốc là nướcxuất khẩu chè xanh HS
090210 lớn nhất thế giới, chiếm 56% tổng kim ngạch xuất khẩu thế giới, tiếp theo là
Anh (9%), Đức (5%), Sri Lanka (4%)và Nhật (4%).
Cuối cùng là chè xanh dạng rời đóng gói trên 3kg (HS 090220) chiếm khoảng
7% tổng kim ngạch giao dịch chè thế giới. Trung Quốc cũng là nước đứng đầu thế
giới về loại chè này, chiếm trên 59% tổng kim ngạch xuất khẩu, tiếp theo là Việt
Nam (15%), Đức (7%), Ấn Độ (5%) và Nhật Bản (2%).
2.1.2.3.

Phân tích lợi thế cạnh tranh của các quốc gia xuất khẩu chè

Trong mục 1.2.3.2của chương trước đã đề cập chi tiết các bước tiến hành để
phân tích, xác định lợi thế cạnh tranh của các quốc gia xuất khẩu chè. Theo đó,

1

Các số liệu về thị phần là số liệu tính trung bình trong giai đoạn 20052009.
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trước tiên các quốc gia xuất khẩu chè được tiến hành phân nhóm theo các tiêu chí
về quy mô sản lượng xuất khẩu và giá chè xuất khẩu của từng quốc gia và phân theo
từng loại chè. Kế tiếp các quốc gia xuất khẩu chè được phân nhóm theo tiêu chí có
trồng chè hay không. Việc phân nhóm như vậy nhằm xác định những đặc trưng
khác biệt về lợi thế cạnh tranh giữa các nhóm quốc gia xuất khẩu chè. Sau khi nhận
dạng những biến số có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm quốc gia
xuất khẩu, tiến hành phân tích cụm để phân nhóm các quốc gia xuất khẩu chè (chi
tiết kết quả phân tích, xem Phụ lục 4). Kết quả tóm tắt cụ thể như sau:
Qua phân tích cho thấy lợi thế cạnh tranh của các quốc gia xuất khẩu chè được
cấu thành từ nhiều yếu tố khác nhau.
Những quốc gia xuất khẩu có ưu thế về đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu trong việc
trồng chè, rất có lợi thế cạnh tranh về giá và quy mô sản lượng xuất khẩu, nhất là
đối với sản phẩm chè dạng rời, chè nguyên liệu. Tuy nhiên đối với những quốc gia
xuất khẩu chè nếu chỉ có duy nhất lợi thế ở khía cạnh tự nhiên này mà không tạo ra
được các lợi thế cạnh tranh từ các yếu tố khác, thông thường chỉ xuất khẩu các loại
chè nguyên liệu, giá thấp và hiệu quả xuất khẩu không cao bằng những nước xuất
khẩu các sản phẩm chè có hàm lượng gia tăng cao hơn. Điều này được minh chứng
rõ ràng qua trường hợp của Anh, Đức. Đây là hai quốc gia không trồng một ha chè
nào, nhưng lại là 2 quốc gia có kim ngạch xuất khẩu chè đứng thứ 5, 6 trên thế giới.
Qua phân tích cho thấy, những quốc gia xuất khẩu sản phẩm chè đóng gói
dưới 3kg, có thương hiệu, có giá cao thường là những quốc gia có năng lực cạnh
tranh chung của quốc gia tốt hơn, mức độ tự do của nền kinh tế cao hơn. Hơn nữa,
đối với những quốc gia xuất khẩu có các thị trường (hàng hóa, lao động, tài chính)
phát triển, hoạt động hiệu quả hơn, với môi trường hoạt động kinh doanh hiệu quả
và cạnh tranh như vậy sẽ giúp các công ty hoạt động tại những quốc gia này năng
động hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới. Đồng thời kết hợp
với mức sẵn có của khoa học công nghệ cao hơn, sẽ giúp cho quốc gia đó có điều
kiện để phát triển các mặt hàng chè tinh chế, chế biến sâu hơn, phát triển các sản
phẩm mới, sản phẩm có thương hiệu. Ngoài ra khi thu nhập của người dân trong
nước tăng lên, người tiêu dùng trong nước trở nên khắt khe hơn, sành điệu hơn buộc
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các công ty trong nước phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao về chất lượng, đặc điểm
của sản phẩm. Do đó những công ty tại những quốc gia đó có ưu thể cung cấp
những sản phẩm hoàn chỉnh (chè đóng gói) hơn là những sản phẩm thô (chè nguyên
liệu) và từ đó xuất ra trên thị trường thế giới có giá cao hơn.
Như vậy, chúng ta thấy rằng những quốc gia không trồng chè (nghĩa là không
có những ưu thế về đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, hoặc cây chè không hiệu quả bằng
các cây trồng hoặc mục đích sử dụng đất khác…), nhưng những quốc gia này có
những lợi thế cạnh tranh khác có thể là năng lực cạnh tranh chung của quốc gia tốt
hơn, tính hiệu quả của các thị trường tốt hơn, các yếu tố về thể chế tốt hơn, tính sẵn
có của công nghệ nhiều hơn, sự hỗ trợ của cầu nội địa,… giúp cho các doanh nghiệp
của quốc gia này có điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới
hơn. Kết quả là những quốc gia này xuất khẩu ở tất cả các mặt hàng chè đều có giá
cao hơn, đặc biệt là những mặt hàng chè đã chế biến sâu, có thương hiệu, chè đặc
sản, đóng gói dưới 3kg.
Ngoài ra, những quốc gia xuất khẩu chè có lợi thế về mặt tự nhiên nhưng nếu
kết hợp được với những lợi thế cạnh tranh khác như là năng lực cạnh tranh chung
của quốc gia, tính hiệu quả của các thị trường, môi trường cạnh tranh tốt, sự hỗ trợ
của ngành công nghiệp chế biến, đóng gói, tùy theo mức độ kết hợp sẽ rất có lợi thế
cạnh tranh trên thị trường thế giới. Chẳng hạn như Sri Lanka là quốc gia có được lợi
thế cạnh tranh về mặt tự nhiên, ngoài ra kết hợp với sự hỗ trợ của ngành chế biến,
đóng gói… hoàn chỉnh, Sri Lanka là quốc gia xuất khẩu chè có kim ngạch lớn nhất
trên thế giới, sản phẩm chè xuất khẩu đa dạng, có thương hiệu, có giá trị gia tăng
cao mặc dù không phải là quốc gia có khối lượng xuất khẩu lớn nhất thế giới.
Qua phân tích cho thấy trong ngành chè, để tạo dựng lợi thế cạnh tranh của
một quốc gia xuất khẩu chè, có thể tác động từ rất nhiều yếu tố khác nhau. Chẳng
hạn như Việt Nam, hiện có lợi thế tự nhiên trong việc trồng chè, nếu chúng ta cải
thiện được năng lực cạnh tranh chung của quốc gia, phát triển ngành công nghiệp
chế biến chè, đóng gói, tính hiệu quả của các thị trường, nâng cao chất lượng sản
phẩm… chắc chắn sẽ dần nâng cao được lợi thế cạnh tranh của chè Việt Nam trên
thị trường thế giới.
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Tiếp theo, sau khi tiến hành thủ tục phân cụm thứ bậc tích tụ dựa vào phương
sai (thủ tục Ward) với thước đo khoảng cách Euclid được thực hiện, các quốc gia
xuất khẩu chè được phân thành 8 nhóm (xem Bảng 23). Mỗi nhóm quốc gia
như vậy có những lợi thế cạnh tranh riêng, sau đây giới thiệu tóm tắt đặc trưng của
các nhóm quốc gia xuất khẩu chè (số liệu chi tiết về đặc điểm của các nhóm quốc
gia xuất khẩu, xem Phụ lục 11).
· Nhóm quốc gia có quy mô xuất khẩu chè lớn trên thế giới
Nhóm quốc gia có quy mô xuất khẩu chè lớn trên thế giới bao gồm Nhóm 7 và
Nhóm 8. Đây là hai nhóm tập trung những quốc gia xuất khẩu chè chủ yếu trên thế
giới và chiếm tỷ lệ về sản lượng xuất khẩu đứng hàng đầu trên thế giới. Cụ thể
Nhóm 8 (bao gồm duy nhất quốc gia Kenya) chiếm đến 21,41% sản lượng xuất
khẩu chè của toàn thế giới, Nhóm 7 (bao gồm 3 quốc gia: Sri Lanka, Trung Quốc và
Ấn Độ) chiếm đến 47,04% sản lượng xuất khẩu chè của toàn thế giới.
Nếu coi năng suất bình quân là chỉ số tổng hợp phản ánh lợi thế về mặt tự
nhiên như đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, giống chè… đây là 2 nhóm quốc gia xuất
khẩu có mức lợi thế về mặt tự nhiên cao nhất trong số các quốc gia xuất khẩu chè
(xem Bảng 24), do đó rất dễ hiểu đây là 2 nhóm quốc gia có quy mô xuất khẩu chè
cao nhất thế giới.Tuy nhiên sự khác biệt căn bản giữa hai nhóm 7 và 8 là cơ cấu các
loại chè xuất khẩu. Trong cơ cấu xuất khẩu chè của Nhóm 8, loại chè xuất khẩu chủ
yếu của nhóm này là chè dạng rời (chiếm trên 99%). Trong khi đó sản phẩm chè
xuất khẩu của Nhóm 7 có sự đa dạng hơn, chè dưới 3kg đạt trung bình là 31,69%
trong cơ cấu xuất khẩu chè của nhóm này.
Như vậy mặc dù Nhóm 8 có lợi thế về mặt tự nhiên hơn Nhóm 7, nhưng do
các quốc gia xuất khẩu chè trong Nhóm 7 đã có sự kết hợp những lợi thế về mặt tự
nhiên với những lợi thế khác như là năng lực cạnh tranh chung của quốc gia, có sự
hỗ trợ về cầu trong nước tốt hơn (xem Phụ lục 11), nên các quốc gia trong Nhóm 7
có sự đa dạng hóa về sản phẩm và xuất khẩu các sản phẩm chè giá trị gia tăng cao
hơn Nhóm 8. Kết quả là giá xuất khẩu chè trung bình của Nhóm 7 cao hơn Nhóm 8.
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Bảng 23: Danh sách các quốc gia xuất khẩu chè theo từng nhóm
1
Úc

2
Đan Mạch

3
Argentina

4
Azerbaijan

Áo

Pháp

Bangladesh

Bỉ

Nhật

Canada
Đức

Chi Lê

6
Hungary

7
Sri Lanka

Brazil

Cộng hòa Séc

Ý

Trung Quốc

Ecuador

El Salvador

Israel

Côte d'Ivoire

Ấn Độ

Thụy Điển

Ethiopia

Georgia

Hàn Quốc

Kazakhstan

Thụy Sĩ

Iran

Guatemala

Malaysia

Kyrgyzstan

Hồng Kông

Madagascar

Jordan

Oman

Lithuania

Ireland

Malawi

Mexico

Ba Lan

Nga

Macao

Ma rốc

Việt Nam

Romania

Ả rập Saudi

Hà Lan

Mozambique

Thái Lan

Nam Phi

Singapore

Niger

Thổ Nhĩ Kỳ

Tây Ba Nha

UAE

Pakistan

Uganda

Kuwait

Anh quốc

Rwanda

Zambia

Mỹ

Zimbabwe

Yemen

Syria

Ai Cập

Tanzania
Burundi
Nguồn: Tác giả tính toán

5

8
Kenya
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Bảng 24: Một số đặc điểm của các nhóm quốc gia xuất khẩu chè
Một số chỉ tiêu định lượng
Một số chỉ tiêu định tính
Nhóm
quốc gia
Tỷ trọng Năng Giá XK
Quy mô
Lợi thế về Giá xuất
XK
sản lượng suất (USD/kg) xuất khẩu
mặt tự
khẩu
(%)
(tấn/ha)
nhiên
Nhóm 7

47,04

1,35

2,62

Lớn nhất

Cao

Trung bình

Nhóm 8

21,41

2,22

2,08

Lớn

Cao

Thấp

Nhóm 3

11,96

1,13

2,22

Trung bình Trung bình

Thấp

Nhóm 4

8,96

1,01

2,54

Trung bình Trung bình

Trung bình

Nhóm 1

7,90

0

5,70

Trung bình

Thấp

Cao

Nhóm 5

1,43

0,52

6,40

Thấp

Thấp

Cao

Nhóm 6

0,80

0,39

5,94

Thấp

Thấp

Cao

Nhóm 2
0,45
0,09
14,11
Thấp nhất
Thấp
Ghi chú: các số liệu được tính trung bình trong giai đoạn 20052009

Cao nhất

Nguồn: Tác giả tính toán
· Nhóm quốc gia có quy mô xuất khẩu chè trung bình trên thế giới
Nhóm quốc gia có quy mô xuất khẩu chè trung bình bao gồm 3 nhóm, đó là
Nhóm 1, 3 và 4. Trong đó các quốc gia trong Nhóm 1 mặc dù không phải là các
quốc gia trồng chè nhưng lại là nhóm có sự hỗ trợ từ phía cầu (mức tiêu thụ chè
bình quân đầu người cao nhất)(xem Phụ lục 11) và đã có sự kết hợp những lợi thế
cạnh tranh khác nên chủ yếu nhập khẩu chè nguyên liệu để chế biến và tái xuất các
sản phẩm chè thành phẩm, nên giá xuất khẩu trung bình ở mức cao.
Nhóm 3 và 4 là nhóm có lợi thế về mặt tự nhiên ở mức trung bình, tuy nhiên
về mặt lợi thế tự nhiên thì Nhóm 3 có cao hơn Nhóm 4 một phần (thể hiện qua năng
suất bình quân cao hơn) do đó cũng dễ hiểu khi quy mô xuất khẩu của nhóm 3 cao
hơn nhóm 4. Tuy nhiên các quốc gia trong nhóm 4, kết hợp các lợi thế cạnh tranh
khác như mức độ cạnh tranh của nền kinh tế, tính hiệu quả của các thị trường, mức
độ tự do kinh tế cao hơn nên giá xuất khẩu trung bình của Nhóm 4 cao hơn Nhóm 3.
· Nhóm quốc gia có quy mô xuất khẩu chè thấp trên thế giới
Nhóm quốc gia có quy mô xuất khẩu chè thấp bao gồm 3 nhóm, đó là Nhóm
2, 5 và 6. Các quốc gia xuất khẩu trong Nhóm 2 mặc dù có lợi thế tự nhiên rất thấp,
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nhưng lại là nhóm có giá xuất khẩu cao nhất. Các nhóm quốc gia trong nhóm 2 có
GDP bình quân đầu người cao nhất so với các nhóm còn lại, có mức độ cạnh tranh
của nền kinh tế, tự do kinh tế, mức hiệu quả của các thị trường… ở mức cao nhất
hoặc gần cao nhất so với các nhóm còn lại, điều này đã tạo nên lợi thế cạnh tranh rất
lớn cho các quốc gia trong nhóm này (xem Phụ lục 11).
Tương tự như vậy các quốc gia trong Nhóm 5 và 6, mặc dù không có nhiều lợi
thế về mặt tự nhiên, do đó quy mô xuất khẩu của các nhóm này đạt thấp, nhưng bù
lại các quốc gia trong các nhóm này kết hợp được với các yếu tố lợi thế cạnh tranh
khác nên mức giá xuất khẩu của những quốc gia này luôn đạt mức cao. Trong đó
các quốc gia trong Nhóm 5 kết hợp các yếu tố cạnh tranh tốt hơn nên mức giá xuất
khẩu cao hơn Nhóm 6 (xem Phụ lục 11).
2.1.3. Tình hình nhập khẩu chè, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quy mô,
giá chè nhập khẩu và phân khúc thị trường thế giới cho sản phẩm chè
2.1.3.1.

Tổng quan tình hình nhập khẩu chè trên thế giới

Chè là một loại đồ uống phổ biến, được tiêu dùng ở hầu hết các quốc gia trên
thế giới. Ngoài tác dụng bổ dưỡng, chữa bệnh và góp phần tăng cường sức khoẻ cho
con người, về mặt kinh tế, chè là loại đồ uống rẻ nhất. Trên thị trường đồ uống, nếu
so với cà phê, chè chiếm 30  35% về lượng nhưng về giá trị chỉ chiếm 20% (trong
khi đó, cà phê lại chiếm khoảng 60% về lượng nhưng lại chiếm 70% về giá trị).
Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ chè trên thế giới bao gồm hai nhóm chè chủ yếu là chè
đen và chè xanh.
Việc nhập khẩu và tiêu thụ chè phần lớn phụ thuộc vào thói quen tiêu dùng.
Trong khi ở các nước châu Á và Bắc Phi, chè chiếm vị trí chủ đạo trong tiêu dùng
của người dân (nhất là các quốc gia Hồi giáo không tiêu thụ các đồ uống có men
hoặc ở Hồng Kông, chè được uống thường xuyên và hầu như cả ngày), thì ở các
nước khác thuộc Nam Mỹ, Nam Sahara thuộc châu Phi, chè lại ít được sử dụng.
Ngược lại, các nước rất nghèo như Sudan, Bănglađét và Afganistan thì tỷ lệ dùng
chè trên đầu người lại khá cao.
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Cũng như trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu chè, mặc dù chè có phạm vi
tiêu thụ rộng, nhưng cũng chỉ tập trung khối lượng lớn ở khoảng 26 nước. Theo ITC
(Hội đồng chè thế giới), tiêu thụ chè tập trung ở 11 nước ở Châu Á (lớn nhất là Ấn
Độ, Trung Quốc, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật, các quốc gia Hồi giáo ở Trung Cận
Đông); 6 nước ở Châu Phi, 5 nước châu Âu (đứng đầu là Anh và Ireland), 3 nước ở
châu Mỹ và châu Đại Dương.
Một đặc điểm quan trọng khác là phần lớn sản lượng chè trên thế giới lại được
tiêu dùng ngay ở các quốc gia sản xuất chè, như ở Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ
Kỳ. Chỉ có 45 % tổng sản lượng chè thế giới được bán ra ngoài. Về nhập khẩu chè,
nếu năm 2000, toàn thế giới nhập 1.343 triệu kg thì đến năm 2008 đã đạt 1.675 triệu
kg, mức tăng 24,7%. Tổng giá trị nhập khẩu toàn thế giới 5 năm gần đây ước từ 3–5
tỷ USD/năm. Trong vòng 9 năm trở lại đây, 10 quốc gia nhập khẩu chè đứng đầu
trên thế giới bao gồm: Nga, Anh, Mỹ, UAE, Pakistan, Nhật Bản, Đức, Canada,
Pháp và Ả rập Saudi (xemPhụ lục 31). Cụ thể, trong giai đoạn 20002008, trung
bình kim ngạch nhập khẩu của Nga chiếm đến 9,2% so với tổng kim ngạch nhập
khẩu chè của thế giới, Anh đạt 8,9%, kế đến là Mỹ, Pakistan, UAE, Nhật Bản lần
lượt đạt 6,5%, 5,8%, 5,7% và 5,5%.
Hình 21: Xu hướng giao dịch các loại chè trên thế giới
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Nguồn: United Nations Commodity Trade Statistics Database [58]
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Về xu hướng giao dịch các loại chè, Hình 21 cho thấy xu hướng giao dịch
(theo kim ngạch nhập khẩu) các loại chè trên thị trường thế giới, trong đó loại chè
đen dạng rời (mã HS 090240) được giao dịch nhiều nhất trên thị trường thế giới và
chè xanh dạng rời (mã HS 090220) được giao dịch ít nhất trên thị trường thế giới.
Ngoài ra qua Hình 21, chúng ta thấy xu hướng của chè đen dạng rời (mã HS
090240) được giao dịch ngày càng tăng trong những năm gần đây. Chi tiết các quốc
gia nhập khẩu chính phân theo từng loại chè, xem Phụ lục 31.
Về giá nhập khẩu, tùy thuộc vào đặc điểm của từng nước và loại chè nhập
khẩu, giá chè nhập khẩu của các quốc gia nhập khẩu rất khác biệt nhau. Chẳng hạn
giá chè nhập khẩu trung bình trong giai đoạn 20052009 là 3,8 USD/kg, nhưng Na
Uy nhập khẩu với giá là 14,7 USD/kg (gấp 4 lần so với giá trung bình của thế giới),
Cộng hòa Síp nhập khẩu với giá 11 USD/kg (gấp 3 lần) (xemBảng 25). Các quốc
gia nhập khẩu với giá cao tập trung vào các quốc gia như Na Uy, Cộng hòa Síp,
Thụy Điển. Đối với loại chè xanh, chè đen đóng gói dưới 3kg, các quốc gia nhập
khẩu với giá cao là Thụy Sĩ, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan (xem Phụ lục 31).
Bảng 25: Giá nhập khẩu chè của 05 quốc gia nhập khẩu có giá nhập khẩu cao
nhất trong giai đoạn 20052009 (USD/kg)
Stt

Quốc gia

1

Na Uy

2

2005

2006

2007

2008

2009

Trung bình

12,8

13,5

14,4

15,9

16,7

14,7

Cộng hòa Síp

9,4

12,6

12,3

11,8

9,0

11,0

3

Thụy Điển

9,0

9,9

9,3

8,9

12,6

9,9

4

Phần Lan

9,3

12,4

12,7

6,8

7,9

9,8

5

Estonia

8,3

8,4

9,5

10,4

12,1

9,7

Thế giới
2,4
2,6
2,8
3,1
8,2
Nguồn: United Nations Commodity Trade Statistics Database [58]
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Giá nhập khẩu của các loại chè xanh, chè đen đóng gói dưới 3kg, các quốc gia
nhập khẩu có giá nhập khẩu trung bình cao hơn các loại chè dạng rời. Cụ thể, giá
nhập khẩu trung bình của loại chè xanh đóng gói đưới 3kg là 7,1USD/kg, trong đó
giá nhập khẩu trung bình của chè xanh dạng rời là 5,3 USD/kg. Giá nhập khẩu trung
bình của loại chè đen đóng gói dưới 3kg là 6,0USD/kg so với loại chè đen dạng rời
đóng gói trên 3kg là 3,1USD/kg (xem Phụ lục 31).
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2.1.3.2.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quy mô nhập khẩu và giá nhập
khẩu của các quốc gia nhập khẩu chè

Qua phân tích hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến quy mô nhập khẩu và giá
nhập khẩu chè của các quốc gia nhập khẩu (chi tiết cách thức thực hiện và phân tích
tại Phụ lục 12), các kết quả hồi quy tóm tắt như sau:
1) Đối với các biến số như là: quy mô dân số, đặc biệt là số người theo đạo
Hồi và Hindu, tỷ lệ dân số trong độ tuổi 1564 chính là những biến số thể hiện quy
mô của thị trường, số lượng người tiêu thụ chè của một quốc gia. Tuy nhiên nếu đối
tượng người tiêu dùng nằm trong độ tuổi trên 65 tuổi, họ thường có yêu cầu khắt
khe hơn về sản phẩm chè.
2) Những quốc gia có quy mô tiêu thụ chè bình quân cao, mặc dù có xu hướng
nhập khẩu các loại chè càng tăng, nhưng các quốc gia này chủ yếu gia tăng nhập
khẩu các loại chè với giá vừa phải, không phải là các loại chè đặc sản, giá cao. Bởi
lẽ, đối với những quốc gia có quy mô tiêu thụ chè bình quân cao, khi đó chè trở
thành mặt hàng phổ biến của người tiêu dùng, nên tại những quốc gia nhập khẩu
này, có xu hướng nhập khẩu những loại chè dạng rời, chè nguyên liệu, sau đó tiến
hành chế biến, đấu trộn thành các sản phẩm chè hoàn chỉnh để phục vụ nhu cầu nội
địa, phần còn lại sẽ tái xuất.
3) Khi thu nhập thực tế của người tiêu dùng tăng lên, các quốc gia nhập khẩu
có xu hướng gia tăng nhập khẩu, tuy nhiên tốc độ tăng tiêu dùng các loại chè đóng
gói, chè đặc sản tăng nhanh hơn các loại chè dạng rời. Hơn nữa, tại các quốc gia
nhập khẩu, khi mặt hàng chè là trở thành hàng hóa thông thường, hàng thiết yếu và
có mức tiêu thụ bình quân cao thì khi đó nếu tại các quốc gia nhập khẩu này có tình
hình lạm phát tăng nhanh, thu nhập thực tế của người tiêu dùng bị giảm đi, giá các
hàng hóa thay thế của sản phẩm chè như cà phê, các loại thức uống khác tăng cao
hơn một cách tương đối so với chè, lúc đó người tiêu dùng có xu hướng tăng tiêu
dùng đối với sản phẩm chè, trước tiên là những loại chè phổ thông, kế đến là các
loại chè đặc sản. Ngoài ra khi thu nhập tăng lên, các quốc gia nhập khẩu có xu
hướng nhập khẩu chè có giá cao hơn, chất lượng cao hơn đối với tất cả các loại chè.
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4) Đối với những quốc gia có năng lực cạnh tranh chung của quốc gia càng
cao, có mức độ tự do kinh tế, mức độ tự do hóa thương mại cao hơn thì các quốc gia
đó có xu hướng giảm nhập khẩu các loại chè thành phẩm, chè đóng gói mà ngược
lại tăng nhập khẩu những loại chè dạng rời, chè nguyên liệu, sau đó họ tiến hành
đấu trộn, chế biến thành các sản phẩm chè khác và phân phối sản phẩm đến tay
người tiêu dùng. Như vậy hiệu quả nhập khẩu của những quốc gia này cao hơn.
Ngoài ra, những quốc gia này thường là những quốc gia phát triển, có trình độ
kinh doanh ngoại thương, có kinh nghiệm mua bán quốc tế tốt hơn, họ tìm hiểu thị
trường kỹ hơn, có được lợi thế tốt hơn trong quá trình mua bán nên họ thường mua
chè với giá rẻ hơn, nhất là những mặt hàng chè dạng rời, chè nguyên liệu.
2.1.3.3.

Phân khúc thị trường thế giới cho sản phẩm chè

Sau khi tiến hành phân tích cụm, các quốc gia nhập khẩu chè được phân thành
8 Phân khúc thị trường, từng phân khúc thị trường có những đặc điểm về môi
trường kinh tế, xã hội, mức độ cạnh tranh khác nhau. Chi tiết như sau:
2.1.3.3.1. Phân khúc thị trường quy mô nhập khẩu lớn
Phân khúc thị trường có quy mô nhập khẩu lớn nhất là phân khúc 8, quy mô
nhập khẩu chè của phân khúc này lên đến 47,8% sản lượng chè nhập khẩu của toàn
thế giới. Một số đặc điểm thị trường của Phân khúc 8 (chi tiết xem Phụ lục 18):
Đối với loại chè dạng rời, đóng gói trên 3kg:
Chè đen dạng rời là loại chè nhập khẩu chủ yếu của Phân khúc 8, chiếm tỷ
trọng đến 68,8% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại
chè này lên đến 3,2%/năm. Trong khi đó, chè xanh dạng rời là loại chè nhập khẩu
chiếm vị trí thứ ba của Phân khúc 8, chiếm tỷ trọng 7,7% sản lượng nhập khẩu chè.
Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè này đạt 3,7%/năm.Do đây là Phân khúc
có quy mô tiêu thụ lớn, trình độ phát triển của những quốc gia trong phân khúc này
cao, do đó các quốc gia này thường nhập khẩu các loại chè nguyên liệu, sau đó chế
biến, đấu trộn và tiêu thụ. Chính vì vậy các quốc gia trong Phân khúc này nhập khẩu
chè từ rất nhiều Nhóm quốc gia khác nhau, không tập trung nhập khẩu từ Nhóm
quốc gia cụ thể nào với giá nhập khẩu ở mức trung bình.
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Bảng 26: Kết quả phân khúc thị trường thế giới
1
Estonia
Belarus
Georgia
Cộng hòa Síp
Bỉ
Canada
Áo
Đan Mạch
Đài Loan
Hà Lan
Hồng Kông
Ireland
Phần Lan
Pháp
Singapore
Úc

2
Mexico
Hàn Quốc
Na Uy
Latvia
Hy Lạp
Kuwait
Bồ Đào Nha
Lithuania
Tây Ba Nha
Thụy Điển
Thụy Sĩ
Ý

Nguồn: Tính toán của tác giả

3
Namibia
Guatemala
Oman
Kazakhstan
Iran
Iraq
Ai Cập
Macedonia
Qatar
Sri Lanka
Thổ Nhĩ Kỳ

4
Ghana
Argentina
Guinea
Brazil
Azerbaijan
Bolivia
Afghanistan
Campuchia
Honduras
Kenya
Ma rốc
Malawi
Mozambique
Nigeria
Philippines
Sudan
Tajikistan
Yemen
Zambia

5

6
Fiji
Jordan
Algeria
Bahamas
Indonesia
Lebanon
Chile
Hungary
Ấn Độ
Bahrain
Ba Lan
Cộng hòa Séc
Ả rập Saudi
Armenia
Costa Rica
Israel
Kyrgyzstan
Macao
Malaysia
Maldives
Nam Phi
Malta
Syria
Moldova
Thái Lan
New Zealand
Trinidad và Tobago Panama
Tunisia
Peru
Uruguay
Romania
Slovakia
Ukraine

7
Niger
Gambia
Senegal
Mauritania
Guyana
Mali
Côte d'Ivoire
Mông Cổ
Turkmenistan
Uzbekistan

8
Anh
Đức
Mỹ
Nga
Nhật Bản
Pakistan
Trung Quốc
UAE
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Đối với loại chè đóng gói dưới 3kg:
Chè đen và chè xanh đóng gói dưới 3kg là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí thứ
hai và thứ tư của Phân khúc 8, chiếm tỷ trọng 19,8% và 3,7% sản lượng nhập khẩu
chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu hai loại chè này rất thấp là 0,1%/năm và
0,3%/năm. 2 loại chè này được nhập chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7. Đây là
Phân khúc thị trường có mức độ tập trung khá cao. Hơn nữa tốc độ gia tăng nhập
khẩu loại chè này rất thấp, các công ty đều gia tăng nỗ lực cạnh tranh để giữ thị
phần của mình nên cường độ cạnh tranh trong Phân khúc này rất cao. Ngoài ra, độ
lệch chuẩn về giá chè dưới 3kg ở mức rất cao, cho thấy rằng mức độ phân tán của
giá chè nhập khẩu rất cao. Điều đó cho thấy chủng loại chè nhập khẩu của Phân
khúc này có sự đa dạng về chủng loại, chất lượng và danh tiếng sản phẩm.
2.1.3.3.2. Phân khúc thị trường quy mô nhập khẩu trung bình
Phân khúc thị trường có quy mô nhập khẩu trung bình bao gồm 4 phân khúc
là: Phân khúc 1, 3, 4 và 5.
· Phân khúc 1: có quy mô nhập khẩu chè chiếm 7,9% sản lượng chè nhập
khẩu của toàn thế giới. Những quốc gia trong phân khúc này chủ yếu nhập khẩu chè
đen, đạt 72,2% trong tổng sản lượng chè nhập khẩu. Một số đặc điểm thị trường của
Phân khúc 1 (chi tiết xem Phụ lục 19):
Đối với loại chè đóng gói trên 3kg:
Chè đen và chè xanh đóng gói trên 3kg là loại chè nhập khẩu chủ yếu của
Phân khúc 1, chiếm tỷ trọng đến 51% và 22% sản lượng nhập khẩu chè. Nhưng
trong giai đoạn 20052009, tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu hai loại chè này giảm
lần lượt là 7%/năm và 3,5%.Tuy đây là phân khúc thị trường có mức độ phân tán
cao và nhập khẩu sản phẩm chè nguyên liệu, nhưng do tốc độ tăng trưởng nhập
khẩu của các loại chè này giảm trong thời gian qua, nên mức độ cạnh tranh cũng rất
gay gắt và khốc liệt.
Đối với loại đóng gói dưới 3kg:
Chè đen, chè xanh đóng gói dưới 3kg là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí thứ ba
và thứ tư của Phân khúc 1, chiếm tỷ trọng 21,2% và 5,8% sản lượng nhập khẩu chè.
Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè này đạt 3,2% và 3,1%/năm. Hiện 2
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nhóm quốc gia cung cấp chính là Nhóm 1 và Nhóm 7, giá nhập khẩu của phân khúc
này rất cao. Ngoài ra, sản phẩm chè nhập khẩu có sự đa dạng về chủng loại, chất
lượng, danh tiếng và chủ yếu nhập khẩu các loại chè đặc sản, giá cao.
· Phân khúc 3: có quy mô nhập khẩu chè chiếm 10,8% sản lượng chè nhập
khẩu của toàn thế giới. Những quốc gia trong phân khúc này chủ yếu nhập khẩu chè
đen, đạt 95% trong tổng sản lượng chè nhập khẩu. Đây là Phân khúc có tỷ trọng
nhập khẩu chè đen cao nhất so với các phân khúc khác. Một số đặc điểm thị trường
của Phân khúc 3 (chi tiết xem Phụ lục 20):
Đối với loại dạng rời, đóng gói trên 3kg:
Chè đen dạng rời và chè xanh dạng rời là loại chè nhập khẩu đứng thứ nhất và
thứ 3 của Phân khúc 3, chiếm tỷ trọng 54,2% và 2,8% sản lượng nhập khẩu chè.
Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu hai loại chè này rất cao, lên đến 6,3%/năm và
8,5%/năm.Phân khúc này chủ yếu nhập khẩu từ nhóm 7 và 8. Giá chè nhập khẩu
của Phân khúc thị trường này ở mức thấp, tuy nhiên loại chè này có tốc độ gia tăng
nhập khẩu cao nên đây cũng là một thị trường rất có triển vọng.
Đối với loại chè đóng gói dưới 3kg:
Chè đen dưới 3kg là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí thứ hai của Phân khúc 3,
chiếm tỷ trọng 40,8% sản lượng nhập khẩu chè và loại chè xanh đóng gói dưới 3kg
chiếm tỷ trọng không đáng kể (2,2% sản lượng nhập khẩu chè). Loại chè đen dưới
3kg được nhập chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 1 (chiếm đến 81% tổng sản
lượng nhập khẩu) với giá nhập khẩu ở mức trung bình (3,2usd/kg). Điều đó cho
thấy đây là Phân khúc thị trường có mức độ tập trung và cạnh tranh rất cao đối với
những chủng loại sản phẩm có mức giá trung bình.
· Phân khúc 4: có quy mô nhập khẩu chè chiếm 9,7% sản lượng chè nhập
khẩu của toàn thế giới. Những quốc gia trong phân khúc này chủ yếu nhập khẩu chè
đen, đạt 75,3% trong tổng sản lượng chè nhập khẩu. Một số đặc điểm thị trường của
Phân khúc 4 (chi tiết xem Phụ lục 21):
Đối với loại chè dạng rời, đóng gói trên 3kg:
Chè đen dạng rời và chè xanh dạng rời là loại chè nhập khẩu đứng thứ nhất và
thứ 4 của Phân khúc 4, chiếm tỷ trọng 55,2% và 11,4% sản lượng nhập khẩu chè.
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Nhưng trong giai đoạn 20052009, đều có tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu giảm
lần lượt là 5%/năm và 0,9%/năm. Loại chè đen dạng rời được nhập khẩu từ nhiều
nhóm quốc gia khác nhau với mức giá trung bình thấp. Ngược lại loại chè xanh
dạng rời chủ yếu nhập khẩu từ Nhóm 7 (chiếm 91,1% tổng sản lượng nhập khẩu).
Đối với loại chè đóng gói dưới 3kg:
Chè đen và chè xanh đóng gói dưới 3kg là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí thứ
2 và 3 của Phân khúc 4, chiếm tỷ trọng 20,1% và 13,3% sản lượng nhập khẩu chè.
Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu hai loại chè này đạt rất cao 8,3%/năm và
7,4%/năm.Loại chè đen dưới 3kg được nhập từ rất nhiều Nhóm quốc gia khác nhau
và không Nhóm quốc gia nào chiếm vị trí chi phối, nhưng ngược lại đối với chè
xanh dưới 3kg lại chủ yếu nhập khẩu từ Nhóm 7 (chiếm đến 97,6% tổng sản lượng
nhập khẩu). Giá nhập khẩu ở mức trung bình đến cao, có sự đa dạng các chủng loại
chè nhập khẩu.
· Phân khúc 5: có quy mô nhập khẩu chè chiếm 12,8% sản lượng chè nhập
khẩu của toàn thế giới. Những quốc gia trong phân khúc này chủ yếu nhập khẩu chè
đen, đạt 87,2% trong tổng sản lượng chè nhập khẩu. Một số đặc điểm thị trường của
Phân khúc 5 (chi tiết xem Phụ lục 22):
Đối với loại chè dạng rời, đóng gói trên 3kg:
Chè đen dạng rời và chè xanh dạng rời là loại chè nhập khẩu đứng thứ nhất và
thứ ba của Phân khúc 5, chiếm tỷ trọng 71,2% và 9,8% trong sản lượng nhập khẩu
chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu hai loại chè này rất cao, lên đến 4,2%/năm
và 9,1%/năm. Chè đen được nhập khẩu từ nhiều nhóm quốc gia xuất khẩu khác
nhau, nhưng chè xanh chủ yếu nhập khẩu từ nhóm 7. Giá chè nhập khẩu của Phân
nhóm thị trường này ở mức thấp.
Đối với loại chè đóng gói dưới 3kg:
Chè đen dưới 3kg là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí thứ hai của Phân khúc 5,
chiếm tỷ trọng 16% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu
loại chè này cũng rất cao 11,2%/năm. Loại chè xanh dưới 3kg nhập khẩu không
đáng kể (chiếm tỷ trọng 3%). Loại chè đen được nhập chủ yếu từ các quốc gia thuộc
Nhóm 7 và Nhóm 1. Giá nhập khẩu từ 4,65,1usd/kg chiếm 61,7% sản lượng nhập
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khẩu, những sản phẩm chè có giá cao (trên 9,5usd/kg) chiếm tỷ lệ nhập khẩu cũng
cao (26,7% sản lượng nhập khẩu và 56,5% kim ngạch nhập khẩu).
2.1.3.3.3. Phân khúc thị trường quy mô nhập khẩu thấp
Phân khúc có quy mô nhập khẩu thấp bao gồm các Phân khúc 2, 6 và 7.
· Phân khúc 2: có quy mô nhập khẩu chè chiếm 1,7% sản lượng chè nhập
khẩu của toàn thế giới. Những quốc gia trong phân khúc này chủ yếu nhập khẩu chè
đen, đạt 75,9% trong tổng sản lượng chè nhập khẩu. Một số đặc điểm thị trường của
Phân khúc 2 (chi tiết xem Phụ lục 23):
Đối với loại chè đóng gói dưới 3kg:
Loại chè đen và chè xanh đóng gói dưới 3kg là loại chè nhập khẩu đứng thứ
nhất và thứ 3 của Phân khúc 2, chiếm 49,5% và 16% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc
độ gia tăng quy mô nhập khẩu hai loại chè này đạt ở mức 3,0%/năm và
5,7%/năm.Hai loại chè này được nhập khẩu từ rất nhiều nhóm quốc gia xuất khẩu
khác nhau. Giá chè nhập khẩu có độ phân tán cao và giá nhập khẩu ở mức cao. Cụ
thể giá chè nhập khẩu ở mức cao (trên 9,5usd/kg), đối với chè đen dưới 3kg, chiếm
đến 77% sản lượng và đối với chè xanh dưới 3kg, chiếm đến 99,2% sản lượng.
Đối với loại chè đóng gói trên 3kg:
Loại chè đen, chè xanh trên 3kg là loại chè nhập khẩu đứng thứ 2 và thứ 4 của
Phân khúc 2, chiếm 26,4% và 8,1% sản lượng nhập khẩu chè. Hai loại chè này được
nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 1 và Nhóm 7. Có điểm rất đặc biệt
đối với giá nhập khẩu hai loại chè từ 2 Nhóm quốc gia xuất khẩu này, nhập khẩu từ
Nhóm 1 với giá rất cao, nhưng nhập khẩu từ Nhóm 7 lại có giá thấp hơn nhiều. Như
vậy có thể thấy Phân khúc thị trường đối với 2 loại chè này bao gồm 2 chủng loại
sản phẩm rất rõ ràng, một chủng loại sản phẩm chè ở mức trung bình và một chủng
loại chè cao cấp, chè đặc sản, giá cao.
· Phân khúc 6: có quy mô nhập khẩu chè chiếm 3,1% sản lượng chè nhập
khẩu của toàn thế giới. Những quốc gia trong phân khúc này chủ yếu nhập khẩu chè
đen, đạt 82,5% trong tổng sản lượng chè nhập khẩu. Một số đặc điểm thị trường của
Phân khúc 6 (chi tiết xem Phụ lục 24):
Đối với loại chè dạng rời, đóng gói trên 3kg:
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Chè đen dạng rời và chè xanh dạng rời là loại chè nhập khẩu đứng thứ 1 và thứ
3 của Phân khúc 6, chiếm tỷ trọng 43,5% và 11,3% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc
độ gia tăng quy mô nhập khẩu hai loại chè này cao, đạt 6,5%/năm và
5,6%/năm.Loại chè đen dạng rời được nhập khẩu từ nhiều nhóm quốc gia với mức
giá nhập khẩu ở mức trung bình. Riêng chè xanh dạng rời nhập khẩu chủ yếu từ
Nhóm 7 với mức giá trung bình cao trở lên là phổ biến.
Đối với loại chè đóng gói dưới 3kg:
Chè đen và chè xanh dưới 3 kg là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí thứ hai và
thứ tư của Phân khúc 6, chiếm tỷ trọng 39% và 5,9% sản lượng nhập khẩu chè. Hai
loại chè này được nhập khẩu từ nhiều nhóm quốc gia khác nhau với mức giá nhập
khẩu ở mức trung bình trở lên. Phân khúc thị trường này chấp nhận rất nhiều chủng
loại sản phẩm chè khác nhau, có chất lượng, thương hiệu khác nhau.
· Phân khúc 7: có quy mô nhập khẩu chè chiếm 4,6% sản lượng chè nhập
khẩu của toàn thế giới. Những quốc gia trong phân khúc này chủ yếu nhập khẩu chè
xanh, đạt 87% trong tổng sản lượng chè nhập khẩu. Một số đặc điểm thị trường của
Phân khúc 7 (chi tiết xem Phụ lục 25):
Đối với loại chè xanh:
Loại chè xanh đóng gói trên 3kg là loại chè nhập khẩu chủ yếu, chiếm đến
51,3% sản lượng nhập khẩu chè, với tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu đạt ở mức
cao 7,3%/năm. Loại chè xanh đóng gói dưới 3kg là loại chè nhập khẩu đứng thứ 2,
chiếm 35,7% với tốc độ gia tăng nhập khẩu rất cao là 11,1%/năm.Hai loại chè này
được nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 với mức giá thấp. Chủng
loại sản phẩm chè nhập khẩu trong Phân khúc này rất không có sự đa dạng.
Đối với loại chè đen:
Loại chè đen dưới 3kg và chè đen trên 3 kg là loại chè nhập khẩu đứng thứ 3
và thứ 4 của Phân khúc 7, chiếm 10% và 3% sản lượng nhập khẩu chè. Hai loại chè
này cũng được nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 với mức giá nhập
khẩu trung bình ở mức thấp. Chủng loại sản phẩm chè nhập khẩu trong Phân khúc
này rất không có sự đa dạng.
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2.2. Tình hình sản xuất chè của Việt Nam
Việt Nam bắt đầu sản xuất chè hơn 3000 năm trước. Sau khi chiếm đóng
Đông Dương, thực dân Pháp đã nhập nội một số giống chè từ cuối thế kỷ 19. Năm
1885, Pháp tiến hành cuộc điều tra đầu tiên về sản xuất chè ở Việt Nam và đồn điền
chè đầu tiên ra đời năm 1890 ở Tinh Cuong, Phú Thọ. Đến năm 1938, diện tích
trồng chè là 13.405 ha, sản lượng đạt 6.100 tấn chè khô. Sau năm 1954, sản xuất
chè phát triển mạnh. Năm 1958, diện tích trồng chè là 30.000 ha và Việt Nam có hai
nhà máy chế biến chè ở Hà Nội và Phú Thọ với tổng công suất chế biến là 1.100 tấn
mỗi năm. Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới và chè được coi là mặt hàng chiến
lược, sản xuất chè ngày càng phát triển.
Bảng 27: Diện tích, sản lượng, xuất khẩu chè Việt Nam
Năm

Tổng diện
tích (ha)

Sản lượng
(tấn khô)

Số lượng XK
(tấn khô)

Kim ngạch
(triệu USD)

Giá XK bình
quân (USD/tấn)

1996

74.800

46.800

20.800

31,2

1.500

1997

78.600

48.200

32.340

45,9

1.419

1998

79.200

50.600

33.215

44,8

1.349

1999

84.800

52.500

36.440

45,1

1.238

2000

87.700

63.700

55.660

69,6

1.250

2001

95.600

76.800

68.217

78,4

1.149

2002

108.000

89.440

74.812

82,6

1.104

2003

116.000

106.950

60.628

59,8

986

2004

120.000

119.050

99.351

95,5

961

2005

123.742

133.350

87.920

96,9

1.102

2006

125.574

142.500

105.116

111,6

1.062

2007

127.300

150.820

112.000

130,0

1.161

2008

129.600

158.000

104.361

146,9

1.408

2009

131.000

159.000

134.000

179,5

1.340

132.000

194,0

1.470

2010
Nguồn: Hiệp hội chè Việt Nam

Năm 2006, lần đầu tiên trong lịch sử phát triển, chè đã vượt ngưỡng xuất
khẩu hơn 100 ngàn tấn và hơn 100 triệu USD (105.116 tấn; 111,6 triệu USD, giá
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đơn vị: 1062 USD/MT), cũng lần đầu tiên đã chính thức đứng thứ 5 về xuất khẩu,
vượt Inđônêxia và chỉ đứng sau 4 cường quốc chè khác. Năm 2010, kim ngạch xuất
khẩu chè đạt 194 triệu USD (gần ngưỡng 200 triệu USD) với 132 ngàn tấn xuất
khẩu. Trung bình trong giai đoạn 19962009, quy mô diện tích trồng chè tăng
4,8%/năm.
Theo Tổng công ty chè Việt Nam, đến nay cả nước có 35 tỉnh trồng chè với
diện tích khoảng 131 ngàn ha. Tuy nhiên diện tích tập trung ở 10 địa phương chủ
yếu thuộc miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Nghệ An và tỉnh Lâm Đồng. Số lượng
các doanh nghiệp sản xuất chè quy mô công nghiệp khoảng 700 doanh nghiệp. Có
230 doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài và tới khoảng hơn 100 nước
trên thế giới. Số lượng người lao động trong ngành chè là 1,5 triệu người [6].
2.3. Tình hình xuất khẩu chè của Việt Nam
2.3.1. Về khối lượng và kim ngạch xuất khẩu
Khối lượng xuất khẩu chè của Việt Nam giai đoạn 1996  2010 đạt tốc độ tăng
trưởng khá cao, khoảng 14,1%/năm. Khối lượng xuất khẩu chè năm 2010 tăng hơn
6 lần so với năm 1996, từ 20,8 ngàn tấn năm 1996 lên 132 ngàn tấn năm 2010. Xuất
khẩu chè của Việt Nam liên tục tăng đến 2002, nhưng lại giảm trong năm 2003 do
khó khăn về thị trường xuất khẩu, nhất là khó khăn trên thị trường Irắc, thị trường
xuất khẩu chè truyền thống lớn nhất của Việt Nam. Năm 2004, xuất khẩu chè đã
tăng trở lại, đạt 99,3 ngàn tấn và tăng dần cho đến năm 2010.
Kim ngạch xuất khẩu chè của Việt Nam tăng giảm thất thường do giá chè xuất
khẩu của Việt Nam biến động phụ thuộc vào giá chè thế giới. Giá xuất khẩu chè
bình quân thời kỳ 2001  2005 là 1.061 USD/tấn, thấp hơn so với giá bình quân thời
kỳ 1996  2000 là 1.351 USD/tấn. Tuy nhiên giá chè xuất khẩu trong giai đoạn
20062010 lại tăng lên là 1.288 USD/tấn. Đến năm 2010, kim ngạch xuất khẩu đạt
194 triệu USD.
2.3.2. Về mặt hàng xuất khẩu
Nếu xét theo cách phân loại chè theo Hệ thống HS, qua Bảng 28 cho thấy các
doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là loại chè đen dạng rời, đóng gói trên
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3kg (5565%), kế đến là loại chè xanh dạng rời, đóng gói trên 3 kg (2835%). Các
loại chè đóng gói dưới 3kg chiếm tỷ lệ rất thấp trong cơ cấu xuất khẩu của Việt
Nam (chiếm khoảng 69%). Có thể nhận thấy các loại chè xuất khẩu của Việt Nam
chủ yếu ở dạng sơ chế, bán thành phẩm, được xuất khẩu chủ yếu để làm nguyên liệu
cho các công ty chế biến ở nước ngoài. Điều đó thể hiện giá xuất khẩu chè của Việt
Nam ở mức rất thấp so với giá nhập khẩu chè của thế giới (xem Bảng 29), tùy từng
loại chè có thể thấp hơn đến 70% so với giá thế giới (chủ yếu là các loại chè dưới
3kg). Trung bình giá chè xuất khẩu của Việt Nam chỉ bằng 4555% so với giá chè
trung bình của thế giới.
Bảng 28: Cơ cấu các loại chè xuất khẩu của Việt Nam (20062009)
Năm

Chè xanh dưới

Chè xanh trên

Chè đen dưới

Chè đen trên

3kg

3kg

3kg

3kg

Lượng Tỷ trọng Lượng Tỷ trọng Lượng Tỷ trọng Lượng Tỷ trọng
(tấn)

(%)

(tấn)

(%)

(tấn)

(%)

(tấn)

(%)

2006

4.366

4,1

31.770

30,1

4.715

4,5

64.559

61,2

2007

3.874

3,3

40.735

35,2

6.097

5,3

65.020

56,2

2008

4.812

4,6

33.490

32,0

5.352

5,1

61.075

58,3

2009

2.750

2,0

38.613

28,7

5.651

4,2

87.518

65,1

Nguồn: United Nations Commodity Trade Statistics Database [58]
Bảng 29: Giá trung bình các loại chè XK của Việt Nam và thế giới (usd/kg)
Năm

Giá các loại chè của Việt Nam
HS

HS

HS

HS

Giá các loại chè của thế giới
HS

HS

HS

HS

090210 090220 090230 090240 090210 090220 090230 090240
2006

1,13

1,21

1,04

0,96

3,30

2,31

5,75

1,94

2007

1,18

1,32

1,21

1,04

3,66

2,31

5,44

2,03

2008

1,48

1,47

1,57

1,35

4,37

2,46

4,37

2,53

2009

1,16

1,44

1,98

1,26

4,01

2,87

5,77

2,42

Nguồn: United Nations Commodity Trade Statistics Database [58]
Như vậy, đối với những loại chè thành phẩm, dưới 3kg, giá chè xuất khẩu của
Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với giá của thế giới (chỉ bằng 3040% so với giá
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nhập khẩu của thế giới). Còn đối với các loại chè nguyên liệu của Việt Nam (chè
trên 3kg), giá xuất khẩu bằng khoảng 5060% so với giá thế giới.
2.3.3. Về thị trường xuất khẩu
Trong năm 2009, Việt Nam xuất khẩu chè sang 107 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tuy xuất khẩu sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như vậy, nhưng thị trường xuất
khẩu chè của Việt Nam vẫn chỉ tập trung lớn vào một số quốc gia như: Pakistan,
Nga, Đài Loan, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Iraq (xem Bảng 210).
Bảng 210: Các thị trường xuất khẩu chè chủ yếu của Việt Nam (triệu USD)
Quốc gia

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Kim Tỷ trọng Kim Tỷ trọng Kim Tỷ trọng Kim Tỷ trọng
ngạch
(%)
ngạch
(%)
ngạch
(%)
ngạch
(%)
Pakistan

29,5

26,7

31,8

23,8

38,2

25,9

46,0

25,5

Nga

10,2

9,3

11,9

8,9

16,4

11,1

27,4

15,2

Đài Loan

19,1

17,3

19,7

14,8

21,5

14,6

24,5

13,6

Ấn Độ

8,2

7,4

1,5

1,1

3,4

2,3

9,6

5,3

Trung Quốc

7,6

6,9

17,5

13,1

6,7

4,6

7,2

4,0

Mỹ

1,6

1,4

2,5

1,8

3,1

2,1

5,8

3,2

Indonesia

1,7

1,5

3,9

2,9

3,3

2,3

5,7

3,2

Iraq

4,5

4,1

0,2

0,1

0,9

0,6

5,6

3,1

UAE

1,4

1,3

4,5

3,3

7,8

5,3

3,6

2,0

3,5

2,0

Đức
4,0
3,6
3,2
2,4
5,3
3,6
Nguồn: United Nations Commodity Trade Statistics Database [58]

Qua Bảng trên cho thấy hiện Pakistan là quốc gia nhập khẩu chè lớn nhất của
Việt Nam (chiếm 25,5 kim ngạch xuất khẩu chè của Việt Nam vào năm 2009). Năm
2009, Nga là quốc gia nhập khẩu chè đứng thứ hai của Việt Nam, đây là thị trường
chè truyền thống trước kia của Việt Nam, những năm gần đây chè xuất khẩu vào thị
trường Nga liên tục tăng nhanh, từ năm 2006, chỉ chiếm 9,3% kim ngạch xuất khẩu
của Việt Nam nhưng đến năm 2009 đã tăng lên 15,2% kim ngạch xuất khẩu chè của
Việt Nam. Ấn Độ và Trung Quốc cũng là 2 thị trường quan trọng của chè Việt
Nam, nhưng số lượng và kim ngạch xuất khẩu chè sang 2 thị trường này không ổn
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định. Ví dụ, năm 2006, Trung Quốc nhập khẩu chè chiếm 6,9% kim ngạch xuất
khẩu chè của Việt Nam, con số này tăng lên 13,1% vào năm 2007, nhưng lại giảm
xuống còn 4,6% vào năm 2008.
Chúng ta sẽ xem xét cụ thể việc xuất khẩu chè của Việt Nam sang 3 thị trường
chủ yếu sau đây:
· Pakistan
Pakistan là một trong những nước nhập khẩu chè hàng đầu trên thế giới với
lượng nhập khẩu hiện nay đạt khoảng 200 ngàn tấn/năm. Pakistan bắt đầu nhập
khẩu chè của Việt Nam từ cuối những năm 90. Khối lượng chè của Việt Nam xuất
khẩu sang thị trường này liên tục tăng và chiếm tới 11% thị phần chè của nước này.
Pakistan nhập khẩu cả chè xanh và chè đen của Việt Nam. Năm 2009, Pakistan
nhập khẩu 18,7 ngàn tấn chè xanh của Việt Nam (chiếm 13,9% sản lượng chè xuất
khẩu của Việt Nam) và nhập khẩu 13,3 ngàn tấn chè đen của Việt Nam (chiếm
9,9% sản lượng chè xuất khẩu của Việt Nam). Mặc dù nhu cầu tiêu thụ nội địa của
Pakistan chủ yếu là chè đen CTC, nhưng Pakistan lại nhập khẩu một lượng chè
xanh rất lớn của Việt Nam, lý do chủ yếu là với loại chè này các công ty Pakistan
nhập khẩu về chủ yếu để chế biến lại rồi tái xuất sang Afganistan.
· Nga
Chè là loại nước uống truyền thống của Nga với lượng tiêu thụ đạt khoảng 190
ngàn tấn vào năm 2009. Hiện nay tại Nga, 80% lượng chè nhập khẩu dưới dạng rời
và chỉ có 20% sản phẩm chè được nhập khẩu dưới dạng bao gói thành phẩm. Xuất
khẩu chè của Việt Nam vào thị trường này bắt đầu hồi phục sau nhiều năm liên tục
suy giảm do bất ổn về chính trị tại nước này. Nga hiện nay nhập khẩu chủ yếu từ
Việt Nam là loại chè đen dạng rời, năm 2009, Nga nhập khẩu 21,1 ngàn tấn chè loại
này (chiếm 15,7% sản lượng chè xuất khẩu của Việt Nam), trong khi đó chè xanh
dạng rời, năm 2009, Nga chỉ nhập khẩu một số lượng rất ít là 0,65 ngàn tấn (chiếm
tỷ lệ 0,48% sản lượng chè xuất khẩu của Việt Nam).
· Đài Loan
Hàng năm, Đài Loan nhập chè khá lớn từ các nước và chè nhập khẩu không
chỉ tiêu thụ trong nước mà còn để gia công chế biến xuất khẩu sang các nước khác.
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Lượng chè xuất khẩu của Việt Nam luôn đứng hàng đầu sang thị trường này. Hiện
nay Đài Loan là thị trường chè lớn thứ 3 đối với chè của Việt Nam. Năm 2009, Đài
Loan nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là chè đen dạng rời với hơn 11 ngàn tấn
(chiếm 8,2% sản lượng chè xuất khẩu của Việt Nam), kế đến là chè xanh dạng rời
với 7,2 ngàn tấn (chiếm 5,4%), tiếp theo là chè xanh dưới 3kg với 1,6 ngàn tấn chè
nhập khẩu (chiếm 1,2%) và cuối cùng là 477 tấn chè đen dưới 3kg (chiếm 0,4%).
Chỉ với 3 thị trường trên đã chiếm 54,3% kim ngạch xuất khẩu chè của Việt
Nam vào năm 2009 và chiếm 54,4% sản lượng xuất khẩu chè của Việt Nam. Như
vậy hiện nay thị trường nhập khẩu chè của Việt Nam rất tập trung và phụ thuộc
phần lớn vào 3 thị trường này.
Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét cụ thể việc xuất khẩu chè của Việt Nam sang
8 Phân khúc thị trường thế giới:
QuaBảng 211 cho thấy Phân khúc 8 hiện là thị trường nhập khẩu chè lớn nhất
của Việt Nam, với khối lượng là 59.978 tấn, chiếm đến 52,1% khối lượng xuất khẩu
chè của Việt Nam. Trong phân khúc 8 này, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu loại chè
xanh và chè đen dạng rời. Chè đen dạng rời của Việt Nam xuất khẩu sang Phân
khúc này đạt 34.113 tấn (chiếm 29,6% khối lượng xuất khẩu chè của Việt Nam) và
chè xanh dạng rời xuất khẩu sang Phân khúc này đạt 22.133 tấn (chiếm 19,2%).
Bảng 211: Một số chỉ tiêu về chè xuất khẩu của Việt Nam trung bình giai đoạn
20052009 theo các Phân khúc thị trường thế giới
Phân khúc thị trường
1

2

Kim ngạch XK
26.089 1.360
(1000 USD)
Tỷ trọng kim
ngạch (%)

3

1,0

5,5

Lượng XK (tấn) 22.978

965

4.687

Tỷ trọng lượng
XK (%)

0,8

Giá XK bình
1,1
1,4
quân (usd/kg)
Nguồn: Tính toán của tác giả

5

6

7.847 2.096 19.012 3.547

18,3

20,0

4

1,5

13,3

2,5

7

8

589 76.680
0,4

53,7

992 18.850 2.654

322 59.978

4,1

0,9

16,4

2,3

0,3

52,1

1,7

2,1

1,0

1,3

1,8

1,3
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Tiếp theo, Phân khúc 1 là thị trường nhập khẩu chè lớn thứ hai của Việt Nam,
với khối lượng nhập khẩu là 22.978 tấn, chiếm 20% khối lượng xuất khẩu chè của
Việt Nam. Trong phân khúc 1 này, Việt Nam cũng chủ yếu xuất khẩu loại chè xanh
và chè đen dạng rời. Chè đen dạng rời của Việt Nam xuất khẩu sang Phân khúc này
đạt 11.948 tấn (chiếm 10,4% khối lượng xuất khẩu chè của Việt Nam) và chè xanh
dạng rời xuất khẩu sang Phân khúc này đạt 8.226 tấn (chiếm 7,1%).
Tiếp theo, Phân khúc 5 là thị trường nhập khẩu chè lớn thứ 3 của Việt Nam,
chiếm 16,4% khối lượng xuất khẩu chè của Việt Nam. Việt Nam xuất sang Phân
khúc này chủ yếu là chè đen dạng rời, với khối lượng 15.656 tấn, chiếm 13,6%.
Do xuất khẩu chè chủ yếu ở dạng nguyên liệu, nên giá xuất khẩu chè của Việt
Nam vào những Phân khúc này rất thấp. Cụ thể giá xuất khẩu trung bình của chè
Việt Nam xuất khẩu vào Phân khúc 8 là 1,3usd/kg, trong khi đó giá nhập khẩu trung
bình của Phân khúc này là 2,9usd/kg. Tương tự như vậy, giá xuất khẩu chè Việt
Nam vào Phân khúc 1 và 5 là 1,1usd/kg và 1,0 usd/kg, trong khi đó giá nhập khẩu
trung bình của hai phân khúc này lần lượt là 7,4usd/kg và 2,3usd/kg.
2.3.4. Về doanh nghiệp tham gia xuất khẩu chè
Đến hết thời điểm năm 2010, cả nước có khoảng 700 doanh nghiệp sản xuất
và kinh doanh chè (và hàng ngàn hộ kinh doanh nhỏ lẻ), trong đó tham gia xuất
khẩu trực tiếp khoảng 230 doanh nghiệp. Trong đó 15 doanh nghiệp xuất khẩu lớn
nhất có tổng khối lượng xuất khẩu là 69.847 tấn vào năm 2010. Mặc dù có đến trên
230 doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu, nhưng chỉ với 15 doanh nghiệp xuất khẩu,
tổng khối lượng các doanh nghiệp này trực tiếp xuất khẩu chiếm đến 53% sản lượng
chè xuất khẩu của Việt Nam. Khoảng 200 doanh nghiệp còn lại chia phần còn lại,
nên thường có quy mô xuất khẩu rất nhỏ. Như vậy có thể thấy rằng việc xuất khẩu
chè của Việt Nam rất tập trung vào một số doanh nghiệp xuất khẩu chè lớn.
Trong những năm qua, doanh nghiệp xuất khẩu chè của Việt Nam không
ngừng lớn mạnh cả về số lượng, quy mô và năng lực. Công nghệ chế biến chè được
đổi mới, nguồn vốn được tích lũy. Bên cạnh những mặt mạnh như vậy, các doanh
nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam còn nhiều những hạn chế. Chi tiết sẽ được phân tích
ở các mục sau.
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Bảng 212: Các doanh nghiệp xuất khẩu chè hàng đầu Việt Nam năm 2010
Stt

Tên doanh nghiệp

Số lượng (tấn)

1

Công ty TNHH Thế Hệ Mới

12.875

2

Công ty TNHH Chế biến trà Trân Nam Việt

10.140

3

Công ty đầu tư phát triển chè Nghệ An

5.730

4

Công ty TNHH Hải Yến

5.400

5

Công ty TNHH MTV chè Phú Bền

4.950

6

Công ty chè Phú Đa

4.228

7

Công ty TNHH Kiên và Kiên

3.561

8

Công ty cổ phần chè Lâm Đồng

3.400

9

Công ty TNHH Finlay Việt Nam

3.108

10

Tổng công ty chè Việt Nam

3.100

11

Công ty cổ phần chè Trần Phú

2.925

12

Công ty chè Sài Gòn

2.830

13

Công ty cổ phần XNK Nam Anh

2.590

14

Công ty cổ phần Chè Tân Trào

2.520

15 Công ty Chè Thái Hòa
Nguồn: Hiệp hội chè Việt Nam

2.490

2.4. Tình hình thâm nhập thị trường thế giới của chè Việt Nam
2.4.1. Mục tiêu thâm nhập thị trường thế giới của ngành chè trong thời gian
qua
Để tìm hiểu về mục tiêu thâm nhập thị trường thế giới của ngành chè trong
thời gian qua, sau đây sẽ giới thiệu về những mục tiêu phát triển của ngành chè
trong thời gian qua như thế nào.
Năm 1998, căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế  xã hội, tiềm năng phát triển
của ngành chè về đất đai, khí hậu, con người, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, ngành
chè đã đề ra quan điểm, định hướng sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam trong
giai đoạn 20002010 như sau:
 Xây dựng ngành chè thành một ngành kinh tế có tầm vóc trong sự nghiệp
phát triển nông nghiệp và nông thôn, cũng như trong sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa của đất nước theo đường lối của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII
đã đề ra. Do vậy ngành chè cần phải:
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+ Là một ngành kinh tế mũi nhọn trong việc phát triển kinh tế  xã hội ở
Trung du và miền núi.
+ Đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng chè trong nước, xuất khẩu ngày càng nhiều
và có tích lũy để tái sản xuất mở rộng.
+ Góp phần vào việc phân bổ lại lao động và dân cư, thu hút ngày càng nhiều
lao động, cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc và sinh hoạt cho người lao động,
đặc biệt cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
+ Góp phần phủ xanh đất trồng, đồi núi trọc và bảo vệ môi sinh.
 Chú trọng việc phát triển khoa học và công nghệ để khắc phục những nhược
điểm và yếu kém hiện nay. Cụ thể:
+ Đưa công nghệ mới vào kinh doanh và phát triển đồi chè.
+ Lựa chọn loại hình công nghệ chế biến thích hợp, đổi mới bao bì, mẫu mã
để nâng cao chất lượng chè xuất khẩu.
 Có những giải pháp thích hợp để thu hút mọi nguồn vốn ở trong và ngoài
nước để phục vụ cho mục tiêu phát triển cây chè.
Xuất phát từ qua điểm định hướng trên, ngành chè xác định mục tiêu chung
là xây dựng ngành chè Việt Nam trở thành ngành sản xuất đa dạng sản phẩm, tận
dụng các loại cây thuộc đồ uống để tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau. Một số
chỉ tiêu chủ yếu được đề cập trong bảng sau đây:
Bảng 213: Một số chỉ tiêu cụ thể của ngành chè giai đoạn 20002010
Chỉ tiêu

Năm
1999

Năm
2000

Năm
2005

Năm
2010

Tổng diện tích chè cả nước (ha)

77142

81692

104000

104000

Diện tích chè kinh doanh (ha)

70192

70192

92500

104000

Diện tích chè trồng mới (ha)

4350

4550

2800



Năng suất bình quân (tấn tươi/ha)

3,82

4,23

6,1

7,5

Sản lượng búp tươi (tấn)

267400

297000

564250

780000

Sản lượng chè khô (tấn)

59600

66000

125000

173000

Sản lượng xuất khẩu (tấn)

37000

42000

78000

120000

50

60

120

220

Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)
Nguồn: Hiệp hội chè Việt Nam
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Năm 2010,ngành chè xây dựng định hướng phát triển về sản xuất và xuất
khẩu đến năm 2020 như sau:
Định hướng phát triển của ngành chè Việt Nam trong thời gian tới theo hướng
nâng cao chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và giá trị gia tăng cao, đồng thời kết
hợp phát triển công nghiệp chế biến hiện đại với đầu tư công nghệ truyền thống; sản
xuất các loại chè đặc sản, chè đặc biệt chất lượng cao phù hợp với quy mô từng
vùng nguyên liệu, từng địa phương.
Cụ thể, thời gian tới, ngành chè sẽ theo đuổi mục tiêu phát triển diện tích trồng
chè từ 130 ngàn ha năm 2010 lên 135 ngàn ha năm 2015 và đến năm 2020 là 150
ngàn ha. Ngành chè sẽ không phát triển nhiều diện tích mà chú trọng giữ diện tích
trồng chè ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng chè và phấn đấu giá chè xuất
khẩu bằng với giá bình quân của thế giới.
Về thị trường sẽ phấn đấu xuất khẩu khoảng 70% tổng sản lượng chè và tiêu
thụ nội địa là 30%. Về mặt hàng xuất khẩu gồm 47% chè đen, 20% sản phẩm chè
mới có giá trị cao và 30% chè xanh chất lượng cao. Về kim ngạch đạt 300 triệu
USD và 380 triệu USD vào năm 2015 và 2020. Về sản lượng đạt 200 ngàn tấn và
250 ngàn tấn vào năm 2015 và 2020.
Qua phân tích về các quan điểm, định hướng sản xuất và xuất khẩu của ngành
chè trong thời gian qua, chúng ta thấy rằng trong định hướng phát triển của ngành
chè chủ yếu đề cập đến khía cạnh sản xuất của sản phẩm chè, khía cạnh đầu ra của
sản phẩm, đặc biệt là khía cạnh xuất khẩu chưa được đề cập nhiều, hoặc nếu có chỉ
là những định hướng, mục tiêu về kim ngạch, về khối lượng sản phẩm xuất khẩu.
Chẳng hạn như trong định hướng phát triển của ngành chè trong giai đoạn 2000
2010, về khía cạnh xuất khẩu chỉ đề cập đến mục tiêu về kim ngạch và sản lượng
xuất khẩu.
Trong khi đó hiện nay trên 80% sản lượng chè của Việt Nam được tiêu thụ bởi
thị trường thế giới, hay nói cách khác đầu ra của ngành chè phụ thuộc rất lớn vào thị
trường thế giới, do đó những định hướng cho đầu ra của sản phẩm chè là rất cần
thiết và quan trọng, nó ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành chè. Tuy
nhiên, những mục tiêu định hướng thâm nhập thị trường thế giới trong thời gian qua
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của ngành chưa được đề cập nhiều, chẳng hạn chưa có định hướng về thị trường, thị
trường nào là thị trường cần thâm nhập, về chủng loại sản phẩm…
Chính chưa có những định hướng quan điểm cụ thể về xuất khẩu sản phẩm
chè nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả của ngành chè và ảnh hưởng đến việc
xây dựng các giải pháp toàn diện để phát triển bền vững ngành chè. Với định hướng
thâm nhập thị trường chưa rõ ràng như vậy nên chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến
cách thức xác định mục tiêu thâm nhập thị trường thế giới của các doanh nghiệp
xuất khẩu chè.
Trong số 20 doanh nghiệp xuất khẩu chè được phỏng vấn, hầu hết đều trả lời
doanh nghiệp có xác định mục tiêu khi thâm nhập thị trường thế giới, nhưng cũng
chỉ là những mục tiêu chung chung như: “đa dạng hóa thị trường xuất khẩu”, “gia
tăng xuất khẩu sản phẩm có giá trị gia tăng”, “giảm xuất khẩu sản phẩm thô, nguyên
liệu”…
Điều đó cho thấy ở cả cấp độ ngành và doanh nghiệp, việc xác định mục tiêu,
định hướng, quan điểm phát triển sản xuất và xuất khẩu của ngành chè, đặc biệt là
định hướng thâm nhập thị trường thế giới còn nhiều hạn chế.
2.4.2. Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trường xuất khẩu chè và xác định
thị trường mục tiêu
Trước năm 1991, thị trường xuất khẩu chè của Việt Nam chủ yếu là các nước
thuộc khối xã hội chủ nghĩa và một số nước châu Á, trong đó 60% khối lượng chè
được xuất khẩu sang Liên Xô cũ theo hình thức hiệp định giữa hai Nhà nước. Sau
khi Liên xô sụp đổ, xuất khẩu chè mất thị trường truyền thống và suy giảm nhanh
chóng vào các năm sau đó. Do đó trong giai đoạn này hoạt động nghiên cứu thị
trường ít được doanh nghiệp xuất khẩu chè chú trọng.
Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp kinh doanh chè của Việt Nam đã
nhận thức rõ được vai trò quan trọng của công tác nghiên cứu thị trường và đã chú
trọng nhiều hơn đối với hoạt động nghiên cứu thị trường. Điều này phản ánh qua
kết quả số lượng các thị trường nhập khẩu chè của Việt Nam hiện nay, nếu như năm
1991, chè của Việt Nam chỉ được xuất khẩu đến 10 quốc gia thì hiện nay đã được
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xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, từ các nước
Trung Đông đến các nước châu Âu, Bắc Mỹ...
Rất nhiều doanh nghiệp trong thời gian qua đã đầu tư về tài chính cho công tác
nghiên cứu thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, vai trò của Hiệp hội chè Việt Nam
đối với hoạt động nghiên cứu thị trường cũng được thể hiện khá rõ, thông qua việc
tổ chức các cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm chè trên thế giới
nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, hiểu biết về thị trường nhập khẩu.
Bên cạnh điểm mạnh nêu trên, nhìn chung các doanh nghiệp xuất khẩu chè
Việt Nam chưa đầu tư đúng mức cho hoạt động nghiên cứu thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu và mở rộng thị trường do hạn chế về nguồn lực, thiếu kỹ năng, kinh
nghiệm trong việc thu thập, xử lý thông tin có liên quan đến thị trường thế
giới.Nhiều doanh nghiệp chưa có bộ phận chuyên trách thu thập thông tin khách
hàng, hoặc nếu có thì năng lực cũng chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
Ngoài ra, với thực tế là hầu hết chè của Việt Nam xuất khẩu đều được bán với
khối lượng lớn, không có nhãn, thương hiệu hoặc bao bì (hiện nay có tới hơn 93%
sản phẩm chè Việt Nam xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu), nên công tác nghiên cứu
thị trường tiêu thụ cuối cùng cũng chưa được các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt
Nam quan tâm thích đáng.
Chính vì những điểm yếu trên nên mặc dù số lượng các quốc gia và vùng lãnh
thổ hiện nay nhập khẩu chè Việt Nam lên đến con số trên 100, tuy nhiên chỉ với 3
thị trường là Pakistan, Nga và Đài Loan đã chiếm trên 50% sản lượng chè nhập
khẩu của Việt Nam. Điều đó cho thấy việc thu thập thông tin thị trường và tìm kiếm
cơ hội của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam chưa tốt.
Hơn nữa, việc tìm kiếm cơ hội thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu của
các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam còn ở vị thế rất bị động, thường doanh
nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam nhận được đơn hàng từ các nhà nhập khẩu chuyển
đến hơn là chủ động tìm kiếm khách hàng. Trong số 20 doanh nghiệp được phỏng
vấn, hầu hết các doanh nghiệp đều trả lời phần lớn đối tác nhập khẩu của công ty
hiện nay là do đối tác chủ động tìm đến công ty để thiết lập quan hệ mua bán. Chỉ
riêng đối với một vài thị trường truyền thống như thị trường Nga, do có mối quan

96

hệ từ trước và đã có kinh nghiệm xuất khẩu sang thị trường này, các doanh nghiệp
xuất khẩu chè Việt Nam chủ động tìm kiếm các đối tác nhập khẩu.
2.4.3. Thực trạng hoạch định chiến lược cạnh tranh
Hiện nay có khoảng 230 công ty Việt Nam xuất khẩu chè trong tổng số
khoảng 700 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chè. Trong những năm qua doanh
nghiệp xuất khẩu chè của Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, quy mô
và năng lực. Hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam chưa xây dựng
được chiến lược kinh doanh một cách đầy đủ và hiệu quả.
Các doanh nghiệp chưa xác định được cách thức doanh nghiệp có được những
lợi thế cạnh tranh trên thị trường thế giới thông qua kiểu lợi thế cạnh tranh nào,
cạnh tranh bằng sự khác biệt hóa về chi phí hay khác biệt hóa về sản phẩm, dịch vụ.
Các doanh nghiệp cũng chưa chú trọng đến việc lựa chọn phạm vi cạnh tranh như
thế nào, lựa chọn chọn dải sản phẩm nào cung cấp, kênh phân phối nào được sử
dụng… Chỉ một số ít các doanh nghiệp xuất khẩu chè lớn như công ty TNHH Thế
Hệ Mới, Công ty TNHH Tâm Châu, Công ty TNHH Hoàng Bình (chủ thương hiệu
chè Tân Cương)có xây dựng chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhưng kết
quả thực hiện chưa thật khả quan (xem thêm Hộp 21 và Hộp 22).
Việc các doanh nghiệp xuất khẩu chè chưa xây dựng được chiến lược cạnh
tranh hiệu quả cũng phù hợp với thực tế là hầu hết chè Việt Nam xuất khẩu đều
được bán dưới dạng chè nguyên liệu, không có thương hiệu, nên các doanh nghiệp
xuất khẩu Việt Nam ít chú trọng đến chiến lược kinh doanh dài hạn và thường chưa
xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài và hiệu quả cho doanh nghiệp.
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Hộp 21: Chiến lược cạnh tranh bằng cách tạo sự khác biệt hóa của chè

Tân Cương
Chè Tân Cương được trồng trên đất xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên, là
loại chè có hương vị thơm ngon rất đặc biệt, uống sau nhiều giờ vẫn đọng lại ở
cổ vị ngọt và thơm quyến rũ. Những năm 2003 trở về trước, chè Tân Cương hầu
như chỉ được tiêu thụ trong nước, có xuất khẩu cũng chỉ dưới dạng thô, không có
thương hiệu.
Nhận thức được tiềm năng này, Công ty TNHH Hoàng Bình đã tìm hiểu thị
trường một số nước như Mỹ, Hàn Quốc để đưa ra sản phẩm phù hợp với thị
trường, khai thác tối đa lợi thế đặc trưng của chè Tân Cương. Công ty đã đầu tư
xây dựng Xí nghiệp Chế biến chè đặc sản Tân Cương, áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP để sản phẩm làm ra có chất lượng cao, đạt
tiêu chuẩn xuất khẩu. Chỉ trong 5 năm (2001  2006), Nhà máy Chè Tân Cương
đã ra mắt khách hàng 26 sản phẩm mang nhãn hiệu Tân Cương  Hoàng Bình,
chủ yếu là chè đen, chè xanh cao cấp dùng làm quà biếu như Lan Đình trà, Tri
Âm trà, Trúc Lâm trà, Queenli trà và một số loại khác như chè túi lọc ướp hương
nhài, hương sen.
Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 28/5/2004, lô hàng đầu tiên đã xuất khẩu
sang California (Mỹ), theo đơn đặt hàng của Công ty Asun Trading Corp. Hiện
chè Tân Cương đã có mặt ở thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Singapore,
Pakistan…Tuy nhiên với tiềm lực về tài chính có hạn, mặc dù công ty đã cố
gắng quảng bá thương hiệu, vẫn không được liên tục, chưa tạo ấn tuợng sâu
đậm, nên mức độ thâm nhập vào những thị trường này chưa được mở rộng và
phát triển.
Nguồn:http://hangviet.vtv.vn/Doanhnghiep/Gioithieusanpham
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Hộp 22: Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Thế Hệ Mới
THẾ HỆ MỚI là công ty tư nhân bắt đầu hoạt động thương mại chính thức
vào ngành chè là vào năm 1996, trong thời kì đầu hoạt động khả năng tài chính
cũng như nguồn nhân lực còn khá hạn chế. Tuy nhiên, với sự đầu tư đúng
hướng, đến giai đoạn 2005 – 2010, quy mô hoạt động của THẾ HỆ MỚI ngày
càng mở rộng. Đến năm 2010, công ty trở thành doanh nghiệp có khối lượng chè
xuất khẩu lớn nhất tại Việt Nam.Nhận thấy để phát triển bền vững, công ty cần
phải có chiến lược hoạt động rõ ràng. Trong giai đoạn này, công ty đã đưa ra
được một số mục tiêu chiến lược hoạt động như sau:
+Có mạng lưới cung ứng nguyên liệu ổn định
+ Thay thế xuất khẩu sản phẩm thô bằng thành phẩm
Để theo đuổi mục tiêu này, năm 2005 – 2006 công ty đã liên tiếp nhập
khẩu hàng loạt máy móc thiết bị sản xuất hiện đại cho nhà máy sản xuất tại Vĩnh
Phúc như máy sàng phân loại, máy phân tách cẫng bằng màu, máy đóng túi lọc,
máy đóng bao bì…. Đến đầu năm 2006 công ty đã có một số kết quả tích cực từ
hoạt động đổi mới táo bạo này.Chất lượng sản phẩm của công ty được nâng lên
rõ rệt, hàng loạt thành phẩm mới được ra đời cung ứng cho thị trường trong và
ngoài nước như Hồng trà cozy, trà xanh hương nhài cozy, trà hương sen cozy,
trà chanh tan cozy…
Cũng từ đó công ty bắt đầu quan tâm đến công tác quảng bá về thương hiệu
và sản phẩm của công ty. Tuy nhiên mọi hình thức quảng bá hiện nay của công
ty mới chỉ được thông qua website, tạp chí, biển hiệu. Chưa có một chiến lược
quảng bá thương hiệu lâu dài và thường xuyên. Chi phí cho quảng cáo mới chỉ
chiếm 23% doanh thu của công ty, một con số rất nhỏ so với các công ty quốc
tế trong ngành chè trên thế giới.
Từ thực tế đó, các sản phẩm mang thương hiệu cozy của công ty chỉ mới
tập trung tiêu thụ nội địa và phần lớn sản phẩm của công ty xuất khẩu ra nước
ngoài đều là sản phẩm thô.
Nguồn: Phỏng vấn doanh nghiệp
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2.4.4. Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường thế giới
Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu chè của Việt Nam hiện nay, sản phẩm
xuất khẩu chính là các loại chè nguyên liệu chất lượng thấp, được các đối tác nhập
khẩu về để chế biến, đấu trộn thành các sản phẩm chè thành phẩm khác. Theo Báo
cáo tổng kết của Hiệp hội chè, khoảng 95% sản lượng chè của Việt Nam xuất khẩu
là chè nguyên liệu được đóng trong các bao 30, 35, 50kg, riêng chè ôlong thường
đóng trong bao 18kg.
Hơn nữa, Việt Nam không có hệ thống sàn đấu giá do lượng bán chưa đủ lớn
do đó gần như toàn bộ lượng chè xuất khẩu hiện nay được các doanh nghiệp xuất
khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua đại diện của nhà nhập khẩu, công ty thương
mại.
Kết quả là hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu chè nguyên liệu của Việt Nam
chọn phương thức thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất trong nước và thông
qua xuất khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp qua các trung gian. Ngoài ra đối với một số ít
công ty xuất khẩu chè thành phẩm cũng chỉ chọn phương thức thâm nhập thị trường
thế giới từ sản xuất trong nước, sau khi nhận được đơn đặt hàng từ người nhập
khẩu, những công ty này sẽ tiến hành sản xuất và làm thủ tục xuất khẩu giao hàng
cho đối tác.
Như vậy có thể thấy, gần như 100% các doanh nghiệp xuất khẩu chè của Việt
Nam hiện nay chọn phương thức thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất trong
nước, còn các phương thức thâm nhập thị trường khác như thâm nhập thị trường thế
giới từ sản xuất ở nước ngoài, thâm nhập thị trường thế giới tại vùng thương mại tự
do chưa được các doanh nghiệp xuất khẩu chè của Việt Nam lựa chọn.
2.4.5. Thực trạng hoạch định chiến lược Marketing Mix của chè Việt Nam
2.4.5.1.

Chiến lược sản phẩm chè Việt Nam

Trong Bảng 28 (trong mục 2.3.2) giới thiệu về cơ cấu các loại chè xuất khẩu
của Việt Nam, chúng ta thấy rằng qua 4 năm 200062009, hàng năm Việt Nam xuất
khẩu chủ yếu (khoảng 9193%) là loại chè xanh, chè đen đóng gói trên 3kg. Những
loại chè này khi xuất khẩu thường được đóng trong bao giấy Kraft có trọng lượng
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30, 35 hoặc 50 kg, riêng chè ôlong thì đóng trong bao 18kg. Bên ngoài bao bì chỉ
ghi những thông tin chung như: tên công ty xuất khẩu chè, phẩm cấp của chè, số
hóa đơn thương mại, trọng lượng.
Sau đó các công ty nhập khẩu các loại chè này của Việt Nam sẽ sử dụng chè
này làm nguyên liệu để đấu trộn với cốt của các loại chè khác hoặc để chiết xuất tạo
thành các sản phẩm chè thành phẩm khác và được bán đến tay của người tiêu dùng
với thương hiệu của nhà nhập khẩu. Khi đó người tiêu dùng hoàn toàn không biết gì
đến chè của Việt Nam được sử dụng để tạo thành sản phẩm chè hoàn chỉnh mà họ
đang tiêu dùng (xem thêm Hộp 23).
Hộp 23: Sản phẩm chè của Vinatea
Hiện nay, sản phẩm chè xuất khẩu chủ yếu của Vinatea là loại chè nguyên
liệu, không thương hiệu. Trong những năm gần đây mặc dù Vinatea đã nỗ lực
cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm, bắt đầu xuất khẩu thành phẩm có bao bì hoàn
chỉnh nhưng vẫn chưa thể so sánh được với các sản phẩm của các công ty chè
lớn trên thế giới như tập đoàn Goodricke (Ấn độ), Lipton hay Dimal.
Ngoài ra, mặc dù Vinatea là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam được trang bị máy
đóng chè túi nhúng (tea bag) với dây chuyền thiết bị đồng bộ được nhập khẩu từ
Italia, đang triển khai kinh doanh cả sản phẩm có bao bì nhãn mác hoàn chỉnh
sang Nga và EU, nhưng bao bì đóng gói sản phẩm còn nghèo nàn về hình thức,
chưa thu hút được sự chú ý của khách hàng.
Do đó, gần nửa thế kỷ xuất khẩu chè ra thị trường thế giới, biểu tượng ba lá
chè với tên giao dịch “Vinatea” chỉ giúp các nhà nhập khẩu biết đến Việt Nam,
còn người tiêu dùng các nước thì chưa biết.
Nguồn:Báo cáo của Vinatea
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Hiện tại, chè xanh và chè đen dạng rời, đóng gói trên 3kg của Việt Nam chủ
yếu được xuất khẩu sang Phân khúc thị trường 1, 5 và 82 (xemBảng 214 và Bảng
215).
Đối với phân khúc 8, chè đen dạng rời xuất khẩu sang phân khúc này là 29,6%
sản lượng xuất khẩu chè của Việt Nam. Trong đó Nga và Pakistan là 2 quốc gia
nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong phân khúc này. Chè xanh dạng rời xuất
khẩu sang phân khúc này chiếm 19,2% sản lượng xuất khẩu, trong đó quốc gia nhập
khẩu chủ yếu trong phân khúc này là Pakistan. Đối với phân khúc 1, chè đen và chè
xanh dạng rời xuất khẩu sang phân khúc này là 10,4% và 7,2% sản lượng xuất khẩu
chè của Việt Nam. Trong đó quốc gia nhập khẩu chủ yếu trong phân khúc này là
Đài Loan.
Bảng 214: Một số chỉ tiêu về chè xanh trên 3kg xuất khẩu của Việt Nam trung
bình giai đoạn 20052009 theo các Phân khúc thị trường thế giới
Phân khúc thị trường
1

2

3

Kim ngạch XK
11.138
(1000 USD)

151

452 1.604

Tỷ trọng kim
ngạch (%)

7,80

0,11

0,32

Lượng XK (tấn)

8.226

118

Tỷ trọng lượng
XK (%)

7,15

Giá XK bình
quân (usd/kg)

1,35

5

6

7

8

2.139

337

1,12

1,50

0,24

334

546

2.061

209

0,10

0,29

0,47

1,79

0,18



19,23

1,28

1,35

2,94

1,04

1,61



1,33

3,3

3,2

2,6

6,0

1,6

3,1

Giá NK bình
7,6
7,6
quân (usd/kg)
Nguồn: Tính toán của tác giả

2

4

Các phân khúc thị trường đã trình bày trong mục 2.1.3.3

29.374


20,56
22.133

102

Bảng 215: Một số chỉ tiêu về chè đen trên 3kg xuất khẩu của Việt Nam trung
bình giai đoạn 20052009 theo các Phân khúc thị trường thế giới
Phân khúc thị trường
1

2

Kim ngạch XK
11.571 1.199
(1000 USD)
Tỷ trọng kim
ngạch (%)

3
5.605

8,10

0,84

3,92

Lượng XK (tấn) 11.948

830

3.620

Tỷ trọng lượng
XK (%)

10,38

0,72

0,97

1,44

Giá XK bình
quân (usd/kg)

Giá NK bình
6,5
4,9
quân (usd/kg)
Nguồn: Tính toán của tác giả

4

5

6

7

8

458 15.866 2.959

575 41.771

0,32

0,40

11,11

2,07

29,24

423 15.656 2.213

315 34.113

3,15

0,37

13,60

1,92

0,27

29,64

1,55

1,08

1,01

1,34

1,82

1,22

2,5

2,3

1,9

3,2

2,7

2,4

Với việc xuất khẩu chè thô, chè nguyên liệu là chủ yếu như trên, nên chủng
loại sản phẩm chè xuất khẩu không có sự đa dạng, hay nói cách khác ngành
chè cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam chưa có chiến lược về
sản phẩm một cách rõ ràng. Chúng ta mới chỉ xuất khẩu những sản phẩm mà
chúng ta đang có, chứ chưa phải xuất khẩu sản phẩm mà người tiêu dùng đang
mong đợi. Điều này có thể thấy rõ hơn khi chúng ta phân tích số liệu về thực trạng
xuất khẩu chè xanh, chè đen trên 3kg của Việt Nam theo các Phân khúc thị trường
thế giới.
Qua các phân khúc thị trường, giá nhập khẩu trung bình giữa các phân khúc là
rất khác biệt nhau đối với từng loại chè. Chẳng hạn, đối với loại chè đen dạng rời,
phân khúc 1 nhập khẩu trung bình với giá 6,5usd/kg, phân khúc 2 nhập khẩu với giá
4,9usd/kg, phân khúc 3 là 2,5usd/kg (xem Bảng 215)…, tương tự như vậy đối với
loại chè xanh dạng rời (xem Bảng 214).Nếu cho rằng giá chè nhập khẩu của một
quốc gia phản ánh chất lượng chè, tính đặc trưng của chè nhập khẩu, cho thấy đối
với một loại chè nhập khẩu, chẳng hạn như chè đen dạng rời, từng phân khúc nhập
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khẩu đòi hỏi các tiêu chuẩn chè nhập khẩu khác nhau, chất lượng khác nhau và tính
đặc trưng cũng khác nhau.
Tuy nhiên khi nhìn vào giá xuất khẩu chè của Việt Nam sang từng phân khúc
thị trường trên, chúng ta thấy rằng giữa các phân khúc thị trường, giá chè xuất khẩu
của Việt Nam không khác biệt đáng kể. Chẳng hạn như đối với loại chè đen dạng
rời và chè xanh dạng rời, giá trung bình xuất khẩu của Việt Nam sang các phân
khúc thị trường đều dao động từ 11,5usd/kg (xem Bảng 214 và Bảng 215).
Như vậy có thể nói mặc dù cùng là nhập khẩu chè xanh nguyên liệu, chè đen
nguyên liệu, nhưng từng phân khúc thị trường có yêu cầu về chất lượng, về tính đặc
trưng riêng (phản ánh qua mức giá nhập khẩu của các phân khúc thị trường này),
nhưng các loại chè dạng rời xuất khẩu của Việt Nam sang từng phân khúc này đều
có mức giá không chênh lệch nhau nhiều. Do đó có thể khẳng định tính đa dạng
trong chủng loại sản phẩm xuất khẩu chè Việt Nam là chưa có và hiện nay chỉ xuất
khẩu những sản phẩm hiện có, chưa xuất khẩu những sản phẩm mà từng phân khúc
thị trường yêu cầu.
Thời gian gần đây, các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu Việt Nam đã bắt
đầu tìm kiếm và chuyển hướng chiến lược xuất khẩu các sản phẩm chè thành phẩm,
thay vì xuất khẩu sản phẩm chè nguyên liệu. Hiện có một vài doanh nghiệp đã phát
triển thêm một số loại chè bao gói, có tên thương hiệu Việt Nam với những tiến bộ
đáng kể về kiểu dáng, mẫu mã, bước đầu đã gây được chú ý và được chấp nhận ở
các thị trường trong và ngoài nước như: Tân Cương (Thái Nguyên), Mộc Châu (Sơn
La), Shan Tuyết Suối Giàng (Yên Bái), chè Ôlong của Bảo Lộc (Lâm Đồng) (xem
thêm Hộp 21, Hộp 22 và Hộp 24). Tuy nhiên những sản phẩm có thương hiệu
trên mới có vị thế trên thị trường trong nước là chủ yếu, còn xuất khẩu sang các
nước kết quả vẫn còn hạn chế.
Như vậy qua phân tích ở trên cho thấy, sản phẩm chè Việt Nam đang rất cần
đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, đáp ứng theo yêu cầu của từng phân khúc thị trường
và cần tăng dần tỷ trọng các mặt hàng có hàm lượng giá trị gia tăng, giảm dần các
sản phẩm thô, sơ chế.

104

Hộp 24: Vai trò của thương hiệu chè – Chè ôlong
Chè Ôlong là một giống chè có hương vị đặc trưng và là sản phẩm nổi
tiếng của người Trung Quốc. Đến năm 1992 cây chè này mới được du nhập vào
Việt Nam và hiện nay được trồng rộng rãi ở tỉnh Lâm Đồng.
Đầu tiên, chè ôlong tại Việt Nam được trồng chủ yếu bởi các doanh nghiệp
Đài Loan, họ tiến hành thuê đất tại Lâm Đồng, mang giống chè, quy trình chăm
sóc, quy trình chế biến vào Việt Nam. Họ chỉ thuê người dân trồng chè tiến hành
trồng, chăm sóc, hái chè theo yêu cầu của họ và được hưởng lương. Riêng bí
quyết về chế biến chè sao cho có hương vị đặc trưng thì họ trực tiếp quản lý và
đưa người phụ trách kỹ thuật từ Đài Loan sang để thực hiện. Sau khi chế biến
xong họ sẽ xuất ngược trở lại Đài Loan và tại Đài Loan sẽ được trộn với chè
ôlong của họ với tỷ lệ thích hợp và mang thương hiệu Cao Sơn (thương hiệu nổi
tiếng chè ôlong của Đài Loan).
Tiếp theo, một số doanh nghiệp chè Việt Nam có vùng nguyên liệu cũng
tiến hành trồng và chế biến chè ôlong theo quy trình của các công ty Đài Loan.
Tuy nhiên do không có thương hiệu và thị trường đầu ra nên cũng trở thành vệ
tinh cung cấp nguyên liệu cho những công ty Đài Loan này.
Không giống như những doanh nghiệp Việt Nam này, công ty TNHH Tâm
Châu thực hiện chiến lược thâm nhập vào thị trường Đài Loan và thị trường
Trung Quốc với loại chè ôlong này. Để thực hiện chiến lược này Tâm Châu đã
tiến hành nhập khẩu giống chè ôlong của Đài Loan, về ươm và nhân giống tại
Việt Nam. Quy trình trồng và chế biến cũng thực hiện giống như các công ty Đài
Loan. Sau đó công ty tiến hành mở các kênh phân phối trực tiếp tại Đài Loan,
Trung Quốc. Tuy nhiên việc thâm nhập chưa mang lại thành công cho Tâm
Châu bởi lẽ, thương hiệu chè ôlong của Tâm Châu chưa được khẳng định, chưa
đi vào tâm trí của người tiêu dùng tại những quốc gia này và không thể cạnh
tranh với chính bậc thầy của chè ôlong là các công ty Đài Loan được (bởi vì chè
ôlong của Tâm Châu cũng có giống từ Đài Loan, công nghệ Đài Loan…, nhưng
chế biến thì không chắc đã tạo ra được hương vị phù hợp với gu của người tiêu
dùng).
Nguồn: Phỏng vấn doanh nghiệp
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2.4.5.2.

Chiến lược giá cho sản phẩm chè Việt Nam

Hiện giá xuất khẩu chè của Việt Nam nhìn chung vẫn thấp hơn thị trường thế
giới và tùy từng loại chè mức độ thấp hơn sẽ khác nhau. Chẳng hạn trong năm
2009, giá bình quân của thế giới đối với loại chè đen đóng gói dưới 3kg là 2,87
usd/kg, trong khi đó giá chè của Việt Nam là 1,44usd/kg (chỉ bằng 50% so với giá
thế giới). Giá chè bình quân của thế giới đối với loại chè đen trên 3kg là 2,42usd/kg,
giá chè xuất khẩu của Việt Nam là 1,26usd/kg (bằng 52% so với giá thế giới).
Tương tự như vậy, giá chè xanh dưới 3kg của Việt Nam chỉ bằng 30% và chè xanh
trên 3kg bằng 34% so với giá thế giới vào năm 2009.
Nếu phân theo từng phân khúc thị trường, giá xuất khẩu chè của Việt Nam
cũng thấp hơn rất nhiều so với từng phân khúc. Chẳng hạn đối với chè đen đóng gói
trên 3kg, tại 3 phân khúc nhập khẩu chè lớn nhất của Việt Nam, giá nhập khẩu trung
bình của phân khúc 1 là 6,5usd/kg, phân khúc 5 là 1,9usd/kg và phân khúc 8 là
2,4usd/kg, trong khi đó giá xuất khẩu trung bình của Việt Nam sang phân khúc 1 là
0,97usd/kg (chỉ bằng 15%), sang phân khúc 5 là 1,01usd/kg (bằng 53%) và sang
phân khúc 8 là 1,22usd/kg (bằng 51%) (xem Bảng 215).
Về chiến lược giá của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam, các doanh
nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam vẫn đang là người chấp nhận giá trên thị trường thế
giới do chủ yếu xuất khẩu sản phẩm chè nguyên liệu, chất lượng sản phẩm chưa
cao, chưa có thương hiệu. Do chất lượng hàng hóa chưa đáp ứng kịp yêu cầu đa
dạng hóa của khách hàng, chưa đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt của thị
trường thế giới nên buộc các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam phải bán với giá
thấp, hoàn toàn không phải do chủ động giảm giá để tạo lợi thế cạnh tranh.
Hơn nữa, có một vấn đề đang đặt ra cho ngành chè Việt Nam là dư lượng
thuốc trừ sâu trong chè nguyên liệu còn rất cao, các doanh nghiệp xuất khẩu chè
chưa kiểm soát được chất lượng đầu vào của nguyên liệu, nên các doanh nghiệp
xuất khẩu chè Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi phát triển các sản phẩm chè giá
trị gia tăng cũng như rất khó để các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam có thể
định giá cao cho sản phẩm.
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Ngoài ra, trên thị trường chè, tình trạng tranh mua, tranh bán khiến sản phẩm
chè Việt Nam đôi khi bị ép giá khi giao dịch với đối tác nước ngoài. Theo Hiệp hội
chè Việt Nam, hiện có 7 thị trường mua chè từ quá nhiều doanh nghiệp Việt Nam.
Tình trạng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bán chè phát sinh các hành vi thương
mại không lành mạnh. Cụ thể là Đài Loan mua 6 loại chè từ 72 doanh nghiệp Việt
Nam; Pakistan mua 2 loại chè từ 60 doanh nghiệp; CHLB Đức mua 12 loại chè từ
33 doanh nghiệp; Trung Quốc mua 9 loại chè từ 31 doanh nghiệp; Hoa Kỳ mua 24
loại chè từ 31 doanh nghiệp; Nhật Bản mua 9 loại chè từ 30 doanh nghiệp Việt
Nam; Nga mua 2 loại chè từ 27 doanh nghiệp.
Như vậy có thể thấy rằng, giá xuất khẩu trung bình của Việt Nam rất thấp so
với giá nhập khẩu trung bình của thế giới, từng phân khúc thị trường và từng loại
chè mức độ này có sự khác nhau.Nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng chè của
Việt Nam thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường nhập khẩu, do đó các
doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam là người chấp nhận giá trên thị trường. Tuy
nhiên đây có thể xem là cơ hội cho ngành chè, cũng như cho các doanh nghiệp xuất
khẩu chè Việt Nam, nếu chúng ta cải thiện được chất lượng sản phẩm chè, chắc
chắn giá xuất khẩu chè của Việt Nam sẽ gia tăng nhanh chóng, vì hiện nay giá xuất
khẩu chè của Việt Nam quá thấp so với giá trung bình của thế giới.
2.4.5.3.

Chiến lược phân phối cho sản phẩm chè Việt Nam

Trước những năm 1990, thị trường xuất khẩu chè của Việt Nam chủ yếu là
sang Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu theo các hiệp định. Trong giai đoạn 1991 
1995, khi xuất khẩu sang các nước SNG và Đông Âu giảm mạnh, Việt Nam đã tăng
cường xuất khẩu sang các nước khác nhưng phần nhiều là xuất qua trung gian, chủ
yếu là qua mạng lưới tiêu thụ của các doanh nhân. Trong thời gian gần đây, xuất
khẩu qua trung gian đã giảm dần, đến nay chè của Việt Nam đã xuất khẩu trực tiếp
sang trên 100 nước và vùng lãnh thổ.
Các sản phẩm chè của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường các nước được tiêu
thụ chủ yếu dưới hình thức các bản quyền nhãn hiệu sản phẩm của nước nhập khẩu
hoặc các nhãn hiệu khác có uy tín. Chẳng hạn đối với thị trường Nhật Bản, sản
phẩm chè đen được nhập khẩu dưới dạng chè thô chưa chế biến và được gia công,
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đóng gói, ghi nhãn tại Nhật Bản và bán dưới nhãn chè Nhật; hoặc công ty Nhật
nhập khẩu chè đã chế biến nhưng đóng gói và bán lẻ tại Nhật. Tương tự tại thị
trường Nga, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu chè vào thị trường này theo
nhiều kênh khác nhau: thông qua thương hiệu của một đối tác tại Nga, bán cho các
nhà phân phối hàng cho các siêu thị, trung tâm thương mại...
Chiến lược phân phối có thể là một khâu yếu kém trong hoạt động Marketing
Mix của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam. Hệ thống phân phối còn nghèo
nàn, hoạt động thiếu chặt chẽ, thiếu tính liên kết. Hiện nay, hoạt động mua gom và
xuất khẩu chè tại Việt Nam trong thời gian qua được tiến hành qua các kênh chủ
yếu sau:
· Các công ty sản xuất trực tiếp xuất khẩu. Những công ty này thường là
những công ty có nguồn nguyên liệu, chè có chất lượng đặc biệt và được thị trường
quốc tế quan tâm. Những công ty này chủ yếu thực hiện xuất khẩu chè của chính
công ty, kết hợp với việc thu mua chè của các hộ sản xuất trong khu vực hoạt động
của công ty để tiến hành xuất khẩu.
· Các công ty đầu mối lớn hoặc các công ty thương mại đóng vai trò rất quan
trọng trong kênh xuất khẩu chè của Việt Nam hiện nay. Những công ty này thu mua
của các công ty sản xuất chè trực tiếp, hoặc thu mua của các cơ sở chế biến. Hoặc
đối với những công ty lớn, chuyên doanh có thể đầu tư hệ thống máy móc chế
biến… tiến hành thu mua chè trực tiếp, chế biến và xuất khẩu.
· Thông qua đại diện của các công ty nhập khẩu nước ngoài. Hiện nay tại một
số vùng nguyên liệu chè lớn của Việt Nam như Lâm Đồng, các doanh nghiệp nhập

khẩu nguyên liệu nước ngoài với lợi thế có được thị trường tiêu thụ, họ đang
thực hiện liên kết đối với các công ty chế biến của Việt Nam để có nguồn
nguyên liệu ổn định. Chẳng hạn, những quốc gia nhập khẩu chính như Pakistan
thường có các đại diện của các công ty nhập khẩu tại các vùng nguyên liệu chính
của Việt Nam. Họ liên hệ trực tiếp với các nhà máy chế biến đóng trên những
vùng nguyên liệu lớn và có chất lượng của Việt Nam. Họ thường ứng trước tiền
cho các nhà máy chế biến này và các nhà máy chế biến này ứng trước một phần
tiền cho hộ nông dân. Các nhà máy chế biến này đã được đánh giá theo một số
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tiêu chí của công ty nhập khẩu như công nghệ, trình độ quản lý, năng lực chế
biến, đóng trên địa bàn những vùng nguyên liệu lớn. Tâm lý của các nhà máy
chế biến hiện nay là thích tiến hành đàm phán với đối tác mua nguyên liệu trực
tiếp nước ngoài vì nghĩ rằng không phải qua trung gian là các công ty thương
mại Việt Nam.
Khi xuất khẩu chè, các doanh nghiệp xuất khẩu chè của Việt Nam và các đối
tác nhập khẩu sẽ tiến hành ký kết hợp đồng ngoại thương theo dạng giao ngay hoặc
giao sau một thời gian nhất định. Hiện tại Việt Nam chưa có sàn đấu giá và chưa
cho phép ký hợp đồng kỳ hạn...
Do các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam chủ yếu xuất khẩu chè dưới
dạng nguyên liệu và với cách thức là ký hợp đồng mua bán theo từng thương vụ
như vậy, kết hợp với việc có quá nhiều công ty xuất khẩu chè Việt Nam cạnh tranh
bán hàng, do đó mối liên kết giữa các công ty xuất khẩu chè Việt Nam và các đối
tác nhập khẩu rất lỏng lẻo, không bền vững. Các đối tác nhập khẩu nước ngoài khi
có nhu cầu nhập khẩu có thể đàm phán với rất nhiều công ty xuất khẩu chè của Việt
Nam và có thể thay đổi đối tác cung cấp rất nhanh chóng.

Với những bất lợi trên khi phải xuất khẩu chè nguyên liệu và mối liên kết
với nhà nhập khẩu không bền vững, một số doanh nghiệp xuất khẩu chè của Việt
Nam trong thời gian qua cũng đã tiến hành xây dựng một số kênh phân phối trực
tiếp, nhưng kết quả chưa thật sự khả quan (xem thêm Hộp 25 và Hộp 24).

109

Hộp 25: Xây dựng kênh phân phối trực tiếp của Vinatea
Từ những năm 90 của thế kỷ trước, Tổng công ty Chè Việt Nam đã xác
định Nga là thị trường nhiều tiềm năng và đã có chiến lược khai thác và tăng
cường bán sản phẩm sang thị trường này.
Tháng 7/2001, Công ty chè Ba Đình trực thuộc Vinatea đã chính thức
được thành lập tại Nga nhằm mục đích mở kho hàng trên lãnh thổ Nga, chế biến,
đóng gói sản phẩm, xây dựng mạng lưới các đại lý tiêu thụ ổn định quảng bá cho
sản phẩm chè mang nhãn hiệu “Rồng Phương Đông” trải rộng từ Matxcơva tới
các thành phố và địa phương khác của Nga và một số các nước khác thuộc Liên
Xô cũ.
Đây là doanh nghiệp đầu tiên của ngành chè được thành lập tại nước ngoài,
mục đích mà Vinatea đặt ra khi thành lập công ty chè Ba Đình là trong vòng 5
năm, chè Việt Nam sẽ chiếm khoảng 10% lượng chè tiêu thụ trên thị trường Nga
và thương hiệu chè Rồng Phương Đông sẽ có một vị trí xứng đáng tại thị trường
này.Tiếp theo, Vinatea đã đăng ký thương hiệu chè “Rồng Phương Đông” tại
Nga từ tháng 82002. Chiến lược của Vinatea là chiếm lĩnh thị trường các tỉnh
lẻ, vùng nông thôn nước Nga với lợi thế huy động cộng đồng người Việt Nam,
sau đó mới quay trở lại chiếm lĩnh thị trường thủ đô Mátxcơva.
Chính vì vậy, Vinatea cũng đã quyết định đầu tư cho công ty này số tiền
gần 200.000 USD để tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá cho nhãn hiệu
chè Rồng Phương Đông. Được sự hỗ trợ, đầu tư ban đầu như vậy, công ty chè
Ba Đình đã tiến hành xây dựng các mạng lưới đại lý, tổ chức phát miễn phí các
sản phẩm chè Rồng Phương Đông cho một số hộ gia đình dùng thử sản phẩm...
Kết quả là lượng sản phẩm chè tiêu thụ có tiến triển khả quan trong thời gian
đầu.
Tuy nhiên sau đó gặp phải sự phản ứng cạnh tranh mạnh mẽ của các công
ty chè của nước sở tại và với tiềm lực hạn chế về mặt tài chính, Vinatea không
thể theo đuổi được việc phải quảng bá liên tục và tốn kém trong việc xây dựng,
quảng bá thương hiệu. Do đó hiện nay thương hiệu chè “Rồng Phương Đông”
của Vinatea cũng vẫn chưa có chỗ đứng trên thị trường Nga.
Nguồn:Tổng hợp Báo cáo của Vinatea
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2.4.5.4.

Chiến lược xúc tiến cho sản phẩm chè Việt Nam

Để thực hiện chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu cho ngành hàng chè,
Hiệp hội chè Việt Nam, Tổng công ty chè Việt Nam đã kết hợp với các Đại sứ quán
Việt Nam tại các nước sở tại tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại Chè Việt
Nam tại các nước như Hoa Kỳ, Nga, Thái Lan, Belarut, Thổ Nhĩ Kỳ... Trong khuôn
khổ hoạt động này, tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu sản phẩm chè Việt Nam với
sự tham gia của nhiều Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; giới thiệu tiềm năng,
khả năng đáp ứng các nhu cầu về thị trường chè của các nước; trao đổi về tình hình
tiêu thụ sản phẩm chè, điều kiện và thủ tục để doanh nghiệp Việt Nam có thể xuất
khẩu trực tiếp vào các thị trường này.
Bên cạnh hỗ trợ của các tổ chức thì một số doanh nghiệp cũng đã tích cực
trong công tác thâm nhập thị trường mới với những sản phẩm chè đặc sản của Việt
Nam nhằm tạo sự khác biệt với những sản phẩm truyền thống đang có sẵn trên thị
trường; đẩy mạnh đầu tư cho công tác xúc tiến thương mại và tăng cường quảng bá
để người tiêu dùng các nước sở tại được biết nhiều hơn về sản phẩm chè Việt Nam.
Chẳng hạn như trường hợp của Tổng công ty Chè Việt Nam, đây là đơn vị chủ đạo,
bậc đàn anh của ngành chè Việt Nam, trong nhiều năm qua đã rất nỗ lực trong việc
triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa các doanh nghiệp đi khảo sát tìm
kiếm thị trường mới và tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế để giới thiệu và
quảng cáo sản phẩm. Vinatea đã chi khoản tiền lớn cho quảng cáo sản phẩm chè ở
nước ngoài. Mặc dù chấp nhận chi phí rất lớn cho quảng cáo sản phẩm, nhưng kênh
thông tin hiệu quả nhất là quảng cáo trên truyền hình vẵn chưa được sử dụng do chi
phí quá cao.
Trong quan hệ công chúng, các công ty xuất khẩu chè Việt Nam cũng đã tổ
chức các tuần văn hóa chè Việt Nam, triển lãm chè Việt Nam ở các nước không chỉ
để tìm kiếm bạn hàng, tiêu thụ sản phẩm mà còn nhằm giới thiệu văn hóa chè Việt
Nam với thế giới. Tuy nhiên tần suất diễn ra thấp, mang tính rời rạc, thiếu lựa chọn
và thiếu tính điển hình.
Nói chung, công tác xúc tiến thương mại vẫn còn nhiều hạn chế, do thiếu kinh
phí, đội ngũ cán bộ xúc tiến còn chưa được đào tạo bài bản, thiếu tính chuyên
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nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại nên dẫn đến hiệu quả và chất lượng của
công tác xúc tiến chưa cao.
2.5. Đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam
2.5.1. Tầm quan trọng của các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh đối với
ngành xuất khẩu chè Việt Nam (xác định trọng số ngành)
Sau khi thảo luận và lấy ý kiến chuyên gia về tầm quan trọng của 11 yếu tố
cấu thành năng lực cạnh tranh ngành xuất khẩu chè Việt Nam. Kết quả được trình
bày trong Bảng 216.
Bảng 216: Kết quả khảo sát trọng số (tầm quan trọng) của các yếu tố cấu
thành năng lực cạnh tranh đối với ngành xuất khẩu chè Việt Nam
Yếu tố năng lực cạnh tranh

Điểm
Tổng điểm
trung bình
yếu tố

Trọng
số

1. Năng lực cạnh tranh thương hiệu

3,855

212

0,132

2. Năng lực marketing

3,582

197

0,123

3. Năng lực tài chính

3,236

178

0,111

4. Năng lực nghiên cứu và triển khai

3,164

174

0,109

5. Năng lực công nghệ sản xuất

2,327

128

0,080

6. Năng lực quản trị

2,309

127

0,079

7. Năng lực cạnh tranh về giá

2,255

124

0,077

8. Năng lực xử lý tranh chấp thương mại

2,164

119

0,074

9. Nguồn nhân lực

2,127

117

0,073

10. Năng lực phát triển quan hệ kinh doanh

2,091

115

0,072

11. Năng lực tổ chức xuất khẩu

2,018

111

0,069

1602

1,000

Tổng
Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả

Từ kết quả khảo sát trong bảng trên, có thể phân chia các yếu tố thành 2 nhóm:
(1) Nhóm các yếu tố quan trọng nhất đối với năng lực cạnh tranh của ngành
xuất khẩu chè, gồm 4 yếu tố: năng lực cạnh tranh thương hiệu, năng lực marketing,
năng lực tài chính và năng lực nghiên cứu, triển khai; (2) Nhóm các yếu tố còn lại:
có trọng số tương tự nhau, bắt đầu từ năng lực công nghệ sản xuất (trọng số là
0,080), đến yếu tố cuối cùng là năng lực tổ chức xuất khẩu (trọng số là 0,069).
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2.5.2. Phân tích các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
xuất khẩu chè Việt Nam
Kết quả khảo sát 98 phiếu từ 20 doanh nghiệp xuất khẩu chè theo thang đo
Likert 5 bậc về sức cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam. Cụ thể
như sau:
2.5.2.1.

Năng lực cạnh tranh về giá

Kết quả khảo sát cho thấy, yếu tố giá là yếu tố có sức cạnh tranh lớn nhất mà
doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam đạt được (điểm bình quân là 3,78/5 điểm).
Điểm mạnh:
Khi nói đến chè Việt Nam là các nhà nhập khẩu thường nghĩ đến loại chè chất
lượng thấp, dùng làm nguyên liệu pha trộn với các loại chè khác. Hơn nữa hiện nay
trên thế giới những quốc gia trồng chè thường tập trung trồng những loại chè chất
lượng và giá cao, thường từ 24USD/kg. Trong khi đó giá xuất khẩu chè của Việt
Nam rất thấp, trung bình khoảng 1usd/kg. Do đó có thể coi đây là lợi thế của các
doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam. Những công ty nhập khẩu muốn tìm kiếm
chè giá thấp để pha trộn, gia tăng lợi nhuận, không loại chè nào phù hợp hơn là các
loại chè nguyên liệu có giá thấp như chè của Việt Nam (với điều kiện chè của Việt
Nam cũng phải đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng).
Tuy nhiên giá chè của Việt Nam thấp không hẳn là do các doanh nghiệp chè
Việt Nam bán giá thấp để tạo lợi thế cạnh tranh mà do chất lượng chè thấp. Ngoài
ra, sản phẩm chè của Việt Nam ít mang tính đặc trưng so với các loại chè có xuất xứ
từ Sri Lanka, Kenya, Trung Quốc… Nguyên nhân sự khác biệt này là do giống chè,
khí hậu, phương pháp chế biến, pha trộn chưa mang lại đặc trưng của sản phẩm. Hệ
quả là giá chè của Việt Nam thấp hơn so với mặt bằng trung của thế giới.
Điểm yếu:
Giá đầu vào nguyên liệu khá bấp bênh, chưa đảm bảo mối liên kết giữa người
trồng chè, đơn vị chế biến với doanh nghiệp xuất khẩu chè. Theo số liệu của Hiệp
hội chè Việt Nam, chỉ có khoảng 20% nguyên liệu là do các doanh nghiệp chế biến
và xuất khẩu chè tự trồng, còn lại 80% nguyên liệu mua trôi nổi trên thị trường.
Chính sự thiếu liên kết này, nên chất lượng sản phẩm thường không ổn định, các
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doanh nghiệp xuất khẩu chè không thể kiểm soát được chất lượng chè, hàm lượng
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong chè.
2.5.2.2.

Năng lực cạnh tranh về năng lực quản trị

Yếu tố về năng lực quản trị của doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam ở mức
độ 2,93 trên thang đo 5 điểm. Xét theo chuẩn trung bình (3 điểm) thì năng lực quản
trị doanh nghiệp chỉ đạt mức xấp xỉ trung bình.
Điểm mạnh: Trong những năm gần đây, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã ý
thức được tầm quan trọng của vấn đề quản trị doanh nghiệp và đã tham gia các khóa
học ngắn hạn, đào tạo đại học, sau đại học trong, ngoài nước. Nhờ vậy, năng lực
lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp được cải thiện rõ rệt.
Điểm yếu: Tình hình chung của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam
hiện nay còn yếu ở những nội dung như: hoạch định chiến lược kinh doanh, khả
năng bố trí nguồn nhân lực, khả năng ra quyết định nhanh. Ngoài ra các chiến lược
của công ty mới chỉ được xây dựng từ nhu cầu phát triển ngắn hạn của công ty,
chưa xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho doanh nghiệp. Mặt khác, khả năng
kiểm soát của doanh nghiệp còn bất cập, đặc biệt là về chất lượng sản phẩm.
2.5.2.3.

Năng lực cạnh tranh về công nghệ sản xuất

Năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam được
đánh giá là yếu tố đứng thứ 3, với điểm số bình quân là 2,89.
Điểm mạnh:
Trong những năm gần đây, ngành chế biến chè của Việt Nam phát triển mạnh.
Một số nhà máy mới với công nghệ tiên tiến đã được xây dựng tại các vùng nguyên
liệu lớn. Về chế biến chè đen xuất khẩu, năm 1998 Tổng công ty chè có thêm 4 dây
chuyền thiết bị đồng bộ, hiện đại của Ấn Độ chế biến chè đen Orthodox. Công nghệ
sản xuất chè đen CTC có hai nhà máy duy nhất với thiết bị của Bỉ, lắp đặt năm
1995. Thiết bị chế biến chè xanh gần đây cũng được cải thiện nhờ hợp tác liên
doanh với các nước Nhật Bản và Đài Loan. Một số nhà máy đã xây dựng hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Điểm yếu:
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Công nghiệp chế biến chè tuy đã lớn mạnh về quy mô và năng lực thu hút
nguyên liệu tại chỗ, nhưng rất phức tạp về loại hình, về tiêu chuẩn nhà máy. Ngoài
các nhà máy có dây chuyền đồng bộ (thiết bị của Liên Xô cũ, Anh, Ấn Độ, Đài
Loan, Trung Quốc) phần còn lại (các xưởng "mini", các xưởng sản xuất nhỏ, các lò
chế biến thủ công mọc lên khắp nơi) là khó kiểm soát. Theo báo cáo của Hiệp hội
chè Việt Nam, cho đến nay, cả nước có 630 cơ sở sản xuất chế biến chè công
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế với tổng công suất trên 3.100 tấn búp
tươi/ngày, vượt khả năng cung cấp của các vùng nguyên liệu.
Vì không đủ nguyên liệu cho các cơ sở chế biến nên dẫn đến hiện tượng
tranh mua nguyên liệu. Hơn nữa, tình trạng cạnh tranh lẫn nhau không những đã
làm cho chất lượng chế biến chè giảm sút, nguồn nguyên liệu không ổn định mà còn
khiến cho ngành công nghiệp chế biến chè không có đủ năng lực để tập trung đầu tư
những dây chuyền công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
2.5.2.4.

Năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực

Điểm số bình quân của yếu tố nguồn nhân lực được các chuyên gia đánh giá là
2,84 trên 5 điểm tối đa. Điểm số này cũng chỉ đạt mức xấp xỉ trung bình.
Điểm mạnh: Lực lượng lao động nông nghiệp đã gắn bó lâu dài với ngành
chè, có kinh nghiệm lâu năm trong ngành chè.
Điểm yếu: Hạn chế về nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trước hết do
công tác tuyển dụng chưa tốt, quy trình tuyển dụng chưa hợp lý. Việc đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực chưa có kế hoạch thường xuyên và lâu dài nên có nguy cơ
cao về sự thiếu hụt cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Ngoài ra, do nguồn lao động
chủ yếu tuyển dụng từ những người nông dân nên có những đặc thù của họ: tính tự
phát, sản xuất nhỏ, khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật mới là hạn chế.
2.5.2.5.

Năng lực cạnh tranh về tổ chức xuất khẩu

Điểm số bình quân của yếu tố năng lực tổ chức xuất khẩu của doanh nghiệp
xuất khẩu chè Việt Nam cũng chỉ đạt mức bình quân 2,71 trên 5 điểm. Do các
doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam chủ yếu xuất khẩu chè dưới dạng nguyên
liệu, nên khi mua chè của Việt Nam những công ty chè lớn trên thế giới như Finlay,
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Tetley thường thông qua các công ty trung gian cấp khu vực để nhập khẩu chè từ
Việt Nam. Những công ty trung gian này sẽ ký kết hợp đồng mua chè với các doanh
nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam. Do đó năng lực tổ chức xuất khẩu chè của các
doanh nghiệp chỉ đạt mức xấp xỉ trung bình, chỉ bao gồm chuẩn bị nguồn hàng, làm
các thủ tục cần thiết để xuất khẩu chè và giao cho các doanh nghiệp nhập khẩu.
2.5.2.6.

Năng lực cạnh tranh về phát triển quan hệ kinh doanh

Qua khảo sát, điểm trung bình của yếu tố này chỉ đạt 2,67 trên 5 điểm tối đa.
Điểm mạnh: Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu chè đã
chú trọng xây dựng mối quan hệ với các hộ nông dân trồng chè. Mối liên kết giữa
chế biến với nguồn nguyên liệu là giải pháp đáp ứng yêu cầu sản phẩm sạch.
Điểm yếu:Tính liên kết trong chuỗi cung ứng chè xuất khẩu còn rất lỏng lẻo.
Người trồng chè ít khi thực hiện đúng các cam kết cung ứng sản phẩm cho doanh
nghiệp khi khan hiếm hàng và giá tăng. Ngược lại khi giá thế giới giảm, nhiều
doanh nghiệp lại tìm cách ép giá nông dân, càng khiến cho mối liên kết giữa doanh
nghiệp và người trồng chè, đơn vị chế biến chưa thật sự khăng khít.Trong quan hệ
quốc tế, điểm yếu của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam là chưa kết nối với
chuỗi cung ứng toàn cầu, do đó khó nắm bắt được khuynh hướng tiêu dùng của thị
trường và không thể điều chỉnh kịp theo yêu cầu của khách hàng. Vì thế năng lực
phát triển kinh doanh của doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam hiện còn yếu.
2.5.2.7.

Năng lực cạnh tranh về nghiên cứu và triển khai

Điểm số bình quân năng lực nghiên cứu và triển khai của doanh nghiệp xuất
khẩu chè Việt Nam được các chuyên gia đánh giá là 2,64. So với mức chuẩn trung
bình thì năng lực này cũng là mức dưới trung bình.
Điểm mạnh: nhiều doanh nghiệp xuất khẩu chè đã ý thức được rằng, một
trong những vấn đề mấu chốt của cạnh tranh trên thương trường là sự đa dạng hóa
sản phẩm, là chất lượng sản phẩm. Nhận thức đó đã giúp cho nhiều doanh nghiệp
thật sự coi trọng hoạt động nghiên cứu.
Điểm yếu:Đối với sản phẩm chè, đây là sản phẩm mang tính cảm quan rất lớn,
do đó nếu muốn thâm nhập trực tiếp đến người tiêu dùng, sản phẩm chè tạo ra phải
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có tính đặc trưng cao, phù hợp với nhu cầu của khách hàng (xem thêm Hộp 26).
Điều này đòi hỏi phải có quá trình nghiên cứu cụ thể về gu của khách hàng, phương
thức tạo ra các sản phẩm mang đặc trưng riêng biệt. Hơn nữa, hiện nay Việt Nam
chủ yếu xuất khẩu chè nguyên liệu, nên việc nghiên cứu tạo ra các sản phẩm chè
đặc trưng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng còn nhiều hạn chế.
Hộp 26: “Khẩu vị chè của các nước”
Ông Đoàn Anh Tuân, giám đốc công ty TNHH Thế Hệ Mới, Chủ tịch Hiệp
hội chè Việt Nam kể về kinh nghiệm “khẩu vị chè của các nước”. Một lần, Ông
mang chè xanh Thái Nguyên đi giới thiệu tại Marốc. Trước khi đi, Ông đã tìm
hiểu được biết Marốc là thị trường tiêu thụ chè xanh rất lớn chủ yếu nhập từ
Trung Quốc. Vì thế, Ông rất hy vọng chè xanh của mình sẽ có thị trường tiêu thụ
tại nước này. Trong buổi giới thiệu chè Việt Nam tại Phòng Thương mại Marốc,
Ông đã tự tay pha chè mời các quan khách nước bạn nhưng họ đã lịch sự từ chối.
Họ nói: “Chè của anh có lẽ rất ngon nhưng chúng tôi không quen”. Rồi họ
mời Ông chè xanh của họ một loại thức uống có màu tối, vị gắt, uống với
đường và mỗi cốc chè lại thêm một cánh bạc hà. Với Ông, đó là loại thức uống
rất tệ. Còn họ thì tự hào nói: “Từ thời cụ tổ, chúng tôi đã uống kiểu này và chúng
tôi đã quen. Nếu anh sản xuất được loại chè này thì chúng tôi sẽ mua nhiều. Còn
loại chè hiện tại mà anh giới thiệu, xin lỗi chúng tôi không thể mua được”.
Nguồn: Báo Văn hóa điện tử (http://www.baovanhoa.vn/KINHTE/23949.vho)

2.5.2.8.

Năng lực cạnh tranh về marketing

Theo kết quả khảo sát, điểm số bình quân năng lực marketing của doanh
nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam do chuyên gia đánh giá là 2,42, phản ánh năng lực
cạnh tranh của yếu tố marketing còn thấp.
Điểm mạnh: trong những năm gần đây, các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt
Nam đã chú trọng hoạt động nghiên cứu thị trường. Hàng năm Hiệp hội chè Việt
Nam có tổ chức các hội thảo, hội chợ, triển lãm để quảng bá hình ảnh của sản phẩm
chè Việt Nam trên thế giới.
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Điểm yếu:nhìn chung các doanh nghiệp Việt Nam chưa đầu tư đúng mức cho
hoạt động quảng bá, xúc tiến xuất khẩu và mở rộng thị trường. Điều này cũng phù
hợp với thực tế là hầu hết chè của Việt Nam xuất khẩu đều được bán không có
nhãn, thương hiệu hoặc bao bì. Chính vì vậy, nên rất ít các doanh nghiệp xuất khẩu
chè Việt Nam quan tâm đến hoạt động marketing. Hiện một số doanh nghiệp kinh
doanh chè Việt Nam (cả xuất khẩu lẫn nội địa) chủ yếu chỉ quan tâm đến hoạt động
marketing nội địa. Chỉ một số ít các doanh nghiệp xuất khẩu chè lớn có xây dựng
chiến lược marketing cho thị trường quốc tế như công ty TNHH Thế Hệ Mới, công
ty TNHH Tâm Châu nhưng kết quả chưa thật khả quan (xem thêm Hộp 22).
2.5.2.9.

Năng lực cạnh tranh về tài chính

Theo kết quả khảo sát, năng lực tài chính của doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt
Nam còn rất thấp, với điểm trung bình là 2,36 trên 5 điểm tối đa.
Điểm yếu: Phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam hiện nay
không tự chủ được tài chính mà phải sử dụng nguồn vay vốn tín dụng từ ngân hàng.
Chính vì phụ thuộc phần lớn vào vốn vay tín dụng ngân hàng, nên các doanh nghiệp
xuất khẩu chè Việt Nam bị ảnh hưởng rất lớn khi lãi suất biến động. Tình trạng
chung của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam là dư nợ lớn, vốn chủ sở hữu
thấp, do đó rất khó cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam thâm nhập sâu
hơn vào chuỗi cung ứng sản phẩm chè thành phẩm trên thị trường thế giới.
2.5.2.10. Năng lực cạnh tranh về xử lý tranh chấp thương mại
Qua kết quả khảo sát, các chuyên gia đánh giá rất thấp khả năng xử lý các
tranh chấp thương mại của doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam, chỉ đạt điểm số
trung bình là 2,27.
Điểm yếu: Sự am hiểu pháp luật của các nước đối tác thấp. Nhiều doanh
nghiệp xuất khẩu chè chưa nắm vững các yêu cầu mang tính chất lý trong hoạt động
kinh doanh quốc tế. Sở dĩ có tình trạng trên do các doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu
chè nguyên liệu, nên các doanh nghiệp chưa thật sự chú trọng đến công tác này. Mặt
khác, so với đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp Việt Nam thua hẳn về công tác tư vấn
pháp luật.
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2.5.2.11. Năng lực cạnh tranh về thương hiệu
Qua kết quả khảo sát, các chuyên gia đánh giá thấp nhất về năng lực cạnh
tranh về thương hiệu của doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam, chỉ đạt điểm số
trung bình là 2,21 trên 5 điểm tối đa.
Điểm yếu: hoạt động xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp xuất khẩu chè
Việt Nam còn nhiều hạn chế. Điều đó thể hiện qua điểm số trung bình của năng lực
cạnh tranh về thương hiệu đạt thấp nhất. Đối với các sản phẩm nói chung và sản
phẩm chè nói riêng, thương hiệu có vai trò đặc biệt quan trọng. Đối với sản phẩm
chè, thương hiệu còn gợi lên đặc trưng, gu của sản phẩm.
Để quảng bá sản phẩm đến tay người tiêu dùng, theo thống kê, chi phí quảng
cáo, khuyến mại đối với sản phẩm chè chiếm đến 1020% giá bán lẻ của chè trên thị
trường thế giới [59]. Hay nói cách khác để người tiêu dùng biết đến và trung thành
với sản phẩm chè, chi phí quảng cáo, khuyến mại là rất lớn. Đây là điểm yếu của
các doanh nghiệp xuất khẩu chè hiện nay, nhất là với tiềm lực tài chính còn hạn chế.
Nhất là trong điều kiện hiện nay, chủ yếu xuất khẩu sản phẩm nguyên liệu,
nên các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam chưa đầu tư thỏa đáng, đúng cách và
coi trọng vấn đề thương hiệu. Chỉ một số rất ít công ty lớn có quan tâm đến vấn đề
thương hiệu khi xuất khẩu ra thị trường thế giới, nhưng hiệu quả chưa cao (xem
thêm Hộp 24).
2.5.3. Đánh giá tổng hợp năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu chè
Việt Nam
Tích hợp những tính toán từ kết quả khảo sát, ma trận phản ánh năng lực cạnh
tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam được xây dựng như sau:
Bảng 217: Ma trận năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp XK chè Việt Nam
Các yếu tố năng lực cạnh tranh
1.

Năng lực cạnh tranh về giá

Điểm
số
3,78

Trọng số
NLCT
0,077

Điểm yếu
tố NLCT
0,2926

2.

Năng lực quản trị

2,93

0,079

0,2323

3.

Năng lực công nghệ sản xuất

2,89

0,080

0,2309

4.

Nguồn nhân lực

2,84

0,073

0,2074
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Các yếu tố năng lực cạnh tranh
5.

Năng lực tổ chức xuất khẩu

Điểm
số
2,71

6.

Năng lực phát triển quan hệ kinh doanh

2,67

0,072

0,1917

7.

Năng lực nghiên cứu và triển khai

2,64

0,109

0,2867

8.

Năng lực marketing

2,42

0,123

0,2976

9.

Năng lực tài chính

2,36

0,111

0,2622

10.

Năng lực xử lý tranh chấp thương mại

2,27

0,074

0,1686

11.

Năng lực cạnh tranh thương hiệu

2,21

0,132

0,2925

1,000

2,6503

Tổng
Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả

Trọng số
NLCT
0,069

Điểm yếu
tố NLCT
0,1878

Theo quy ước xếp hạng năng lực cạnh tranh trung bình, kết quả khảo sát tính
được năng lực cạnh tranh tuyệt đối của doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam là
T = 2,6503 < 3. Qua đó có thể đưa ra một số kết luận sau:
· Nhìn chung, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam
còn yếu so với đối thủ cạnh tranh.
· Có vài điểm số năng lực cạnh tranh đạt và gần đạt yêu cầu như năng lực
cạnh tranh về giá, năng lực quản trị, năng lực công nghệ sản xuất, nguồn nhân lực.
· Các điểm đáng quan ngại, cần chú ý khắc phục là năng lực marketing, năng
lực tài chính, năng lực cạnh tranh thương hiệu. Đặc biệt là những yếu tố quan trọng
đối với ngành như năng lực cạnh tranh thương hiệu, marketing, tài chính thì điểm số
lại rất thấp. Sự hạn chế này ảnh hưởng mạnh mẽ đến năng lực cạnh tranh tuyệt đối
của doanh nghiệp.
2.6.

Phân tích SWOT xuất khẩu chè Việt Nam
Để có thể hoạch định chiến lược dài hạn nhằm củng cố vị thế của ngành chè

Việt Nam trên thị trường thế giới, nhằm đưa sản phẩm chè Việt Nam xâm nhập
vững chắc vào thị trường thế giới, chúng ta cần phải hiểu rõ những điểm mạnh,
điểm yếu, cơ hội và nguy cơ đối với ngành chè Việt Nam. Sau đây sẽ trình bày chi
tiết những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ của ngành chè Việt Nam.
Căn cứ vào phân tích tình hình sản xuất, xuất khẩu chè của Việt Nam trong
thời gian qua, cũng như các phân tích về tình hình thực hiện chiến lược thâm nhập
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thị trường thế giới và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt
Nam, chúng ta có thể rút ra một số điểm mạnh và điểm yếu của ngành chè Việt
Nam như sau:
· Điểm mạnh:
Thứ nhất, Việt Nam là nơi cung cấp chè nguyên liệu khối lượng lớn và giá
thấp. Hiện nay Việt Nam là quốc gia xuất khẩu chè đứng thứ 5 trên thế giới về quy
mô sản lượng chè xuất khẩu với sản lượng đạt 132 ngàn tấn vào năm 2010, trong số
đó có đến 95% sản lượng xuất khẩu là loại chè thô, chè nguyên liệu với giá xuất
khẩu thấp hơn giá nhập khẩu trung bình của thế giới khoảng 5060%.
Theo phân tích trong chuỗi cung ứng của ngành chè thế giới, chúng ta thấy
rằng thông thường các công ty chế biến chè tại quốc gia nhập khẩu thường sử dụng
khoảng 35 loại chè nguyên liệu khác nhau. Việc đấu trộn như vậy giúp đảm bảo vị
chè được ổn định ngay cả khi công ty đấu trộn bị mất một hoặc hai nguồn cung ứng
do thời tiết bất lợi. Hơn nữa hiện nay trên thế giới những quốc gia trồng chè thường
tập trung trồng những loại chè chất lượng và giá cao (trung bình 23usd/kg), trong
khi đó giá xuất khẩu chè của Việt Nam rất thấp, trung bình khoảng 1usd/kg. Những
công ty nhập khẩu muốn tìm kiếm loại chè nguyên liệu, giá thấp để pha trộn, gia
tăng lợi nhuận, không loại chè nào phù hợp hơn là các loại chè nguyên liệu có giá
thấp như chè của Việt Nam.
Do đó các công ty nhập khẩu chè nguyên liệu trên thế giới coi Việt Nam là
một nguồn cung ứng chè nguyên liệu quan trọng, nhất là khi Việt Nam cải thiện
được chất lượng sản phẩm và đảm bảo được vệ sinh an toànthực phẩm.
Thứ hai, chủng loại sản phẩm chè nguyên liệu xuất khẩu của Việt Nam đa
dạng. Hiện Việt Nam xuất khẩu cả hai loại chè đen và chè xanh nguyên liệu với tỷ
trọng khoảng 6065% là chè đen và 3035% là chè xanh.
Thứ ba, ngành chè có truyền thống sản xuất và trồng chè lâu đời, có năng lực
sản xuất và công nghệ sản xuất gia tăng.Có nguồn nhân lực có kinh nghiệm và trình
độ phục vụ cho ngành chè.
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Thứ tư, tại một số vùng chè của Việt Nam, với khí hậu thổ nhưỡng đặc trưng
tạo ra một số sản phẩm chè có tính đặc trưng rất cao như chè Tân Cương (Thái
Nguyên), chè Shan Tuyết Suối Giàng (Yên Bái), chè ôlong (Bảo Lộc).
· Điểm yếu:
Thứ nhất, sức cạnh tranh của sản phẩm chè còn yếu. Các sản phẩm chè chưa
đáp ứng được yêu cầu của thị trường nước ngoài về chất lượng, số lượng. Chè Việt
Nam chưa đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng
và an toàn vệ sinh thực phẩm của các quốc gia nhập khẩu.
Thứ hai, hệ thốngkiểm soát chất lượng chưa hiệu quả. Chưa thiết lập được hệ
thống kiểm soát chất lượng hiệu quả từ khâu trồng, thu hoạch, chế biến đến khâu
xuất khẩu, nên còn để xảy ra tình trạng gian lận như pha trộn lẫn các loại chè khác
nhau, dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật còn cao… làm ảnh hưởng đến
chất lượng chè xuất khẩu và uy tín của chè Việt Nam đối với các nhà nhập khẩu.
Thứ ba, mối liên kết gữa các tác nhân trong chuỗi giá trị của ngành chè còn
thấp. Cụ thể, chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các nhà sản xuất, chế biến và xuất
khẩu dẫn đến tình trạng tranh mua tranh bán, sốt giá ảo và cho ra thị trường những
sản phẩm kém chất lượng.
Thứ tư, sản phẩm chè có giá trị gia tăng còn thấp. Lượng chè thành phẩm xuất
khẩu của Việt Nam mới chỉ chiếm 7% giá trị xuất khẩu, còn lại là xuất khẩu chè
nguyên liệu.
Thứ năm, chưa có thương hiệu mạnh để thâm nhập thị trường thế giới. Hầu hết
sản phẩm chè xuất khẩu đều dưới dạng nguyên liệu, không nhãn mác.Ngoài ra đối
với hầu hết các sản phẩm chè tinh chế của Việt Nam cũng chưa có nhãn hiệu uy tín
trên thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp xuất khẩu chè với tiềm lực tài chính hạn
chế, thường không tích cực xây dựng thương hiệu do chí phí cao, rủi ro lớn và phải
tốn nhiều công sức cho nghiên cứu và thiết kế sản phẩm mới.
Thứ sáu, các hoạt động nghiên cứu và triển khai các sản phẩm mới mang tính
đặc trưng còn hạn chế. Mặt hàng chè là mặt hàng cảm quan, muốn xây dựng được
thương hiệu cho sản phẩm chè, sản phẩm chè tạo ra phải có tính đặc trưng cao, phù
hợp với nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên hiện nay công tác này của ngành chè,
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cũng như của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam chưa được đầu tư thích
đáng.
Thứ bảy, công tác nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại còn hạn
chế.Để đạt được hiệu quả kinh tế cao trong xuất khẩu chè nói riêng, cần coi trọng
công tác nghiên cứu, thu thập thông tin thị trường, các hoạt động xúc tiến thương
mại nhằm tổ chức và mở rộng thị trường xuất khẩu cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Tuy
nhiên với tiềm lực hạn chế về tài chính, nguồn nhân lực, những hoạt động này của
ngành chè chưa được tổ chức bài bản, hiệu quả.
Thứ tám, thị trườngnhập khẩu chè của Việt Nam chưa ổn định. Khối lượng chè
xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường cho đến nay vẫn chưa ổn định và trên
thực tế, Việt Nam chưa thiết lập được các bạn hàng chính. Khối lượng chè xuất
khẩu sang một số thị trường biến động thất thường. Thị trường xuất khẩu tuy đã
được mở rộng nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng mất cân đối giữa các khu vực
thị trường. Xuất khẩu chè từ chỗ lệ thuộc vào thị trường các nước Liên Xô cũ nay
lại có xu hướng thiên về các nước châu Á. Trong khi đó, các thị trường mới mở như
thị trường Bắc Mỹ, một số nước Tây và Bắc Âu đã góp phần làm đa dạng hóa cơ
cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam nhưng tỷ trọng chè xuất khẩu sang các thị
trường này còn thấp.
Tiếp theo, căn cứ vào phân tích ngành hàng chè trên thế giới cũng như các
phân tích về tình hình sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu chè của các quốc gia trên
thế giới, cũng như phân tích những cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức
thương mại thế giới, chúng ta có thể rút ra một số cơ hội và nguy cơ của ngành chè
Việt Nam như sau:
· Cơ hội:
Thứ nhất, tiêu thụ chè thế giới luôn tăng trưởng ổn định, mặc dù tốc độ tăng
trưởng chậm lại trong thời gian gần đây. Trong giai đoạn 20012010, tiêu thụ chè
toàn cầu đạt mức tăng bình quân 2,3%/năm. Dự kiến trong thời gian đến năm 2020,
tốc độ tăng tiêu thụ chè thế giới tăng trung bình 1,5%/năm.
Thứ hai, chủng loại chè tiêu thụ trên thế giới rất đa dạng. Trong các phần
trước đã phân tích, trong từng phân khúc thị trường chè thế giới, giá nhập khẩu chè
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của các phân khúc thị trường rất khác biệt, giá nhập khẩu trung bình của phân khúc
thị trường này có thể gấp 10 lần giá nhập khẩu trung bình của phân khúc kia. Nếu
coi giá chè nhập khẩu phản ánh chủng loại sản phẩm, chất lượng, tính đặc trưng và
danh tiếng chè nhập khẩu thì có thể rút ra kết luận rằng nhu cầu nhập khẩu chè trên
thế giới đa dạng về chủng loại.
Thứ ba, xu hướng tiêu dùng chè chất lượng sạch, hữu cơ, an toàn gia
tăng.Hiện nay nhận thức rõ về tầm quan trọng về vệ sinh an toàn của sản phẩm,
người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn về mức độ an toàn, vệ sinh của sản phẩm,
đặc biệt là sản phẩm uống trực tiếp như chè. Do đó xu hướng tiêu dùng chè chất
lượng sạch, hữu cơ, an toàn như dùng phân vi sinh, hữu cơ, thuốc sâu sinh học…
gia tăng.
Thứ tư,gia tăng các cơ hội liên doanh, liên kết với các công ty quốc tế. Sau khi
gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, các yêu cầu về minh bạch, không phân biệt
đối xử đã tác động góp phần làm thay đổi hệ thống khuôn khổ pháp luật của Việt
Nam theo hướng ngày càng đồng bộ, công bằng, hiệu quả, minh bạch và công khai,
giúp các doanh nghiệp có thể dự đoán được các điều kiện, các yếu tố tác động đến
đầu tư. Từ đó thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Ngoài ra, việc mở
cửa thị trường theo cam kết của Tổ chức thương mại thế giới, cho phép các nhà
nhập khẩu, sản xuất, chế biến chè trực tiếp tổ chức các hoạt động trồng trọt, gia
công, chế biến, thu mua và xuất khẩu chè ngay tại đất nước ta.
Như trong phần trên đã nêu, hiện nay tại một số vùng nguyên liệu chè lớn của
Việt Nam như Lâm Đồng, các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu nước ngoài

đang thực hiện chính sách liên kết đối với các công ty chế biến của Việt Nam để
có nguồn nguyên liệu ổn định. Điều này một mặt tạo ra sự cạnh tranh gay gắt với
các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu chè của Việt Nam, nhưng mặt khác
đó lại là cơ hội rất lớn cho ngành chè xuất khẩu của Việt Nam. Bởi lẽ, những công
ty đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực trồng chè, chế biến hay xuất khẩu chè thường
là những công ty đa quốc gia, họ đã có thị trường đầu ra ổn định trên thị trường thế
giới. Tuy nhiên họ rất cần có nguồn cung nguyên liệu ổn định về chất lượng, số
lượng, do đó các doanh nghiệp trồng chè, chế biến chè Việt Nam có thể tiến hành
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liên kết, liên doanh, hợp tác kinh doanh để đưa sản phẩm chè Việt Nam ra thị
trường thế giới. Ngoài ra các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam cũng có thể tiến
hành liên kết với những công ty đa quốc gia này để có thể sử dụng kênh phân phối
của họ để thâm nhập thị trường thế giới đối với các loại chè thành phẩm, chè đặc
sản.
· Nguy cơ:
Thứ nhất, thị trường xuất khẩu phụ thuộc vào một số quốc gia nhập khẩu.
Hiện nay thị trường chính của chè Việt Nam là Pakistan, Nga và Đài Loan, 3 thị
trường này đã chiếm khoảng 55% sản lượng chè xuất khẩu của Việt Nam.
Thứ hai, các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, an toàn sản
phẩm. Với xu hướng phát triển, người tiêu dùng thường chú ý nhiều hơn đến các
loại chè sạch có chất lượng cao, được kiểm định kỹ càng, bảo đảm tiêu chuẩn an
toàn thực phẩm. Trong khi đó hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam
không kiểm soát được nguồn nguyên liệu, do đó chất lượng sản phẩm không ổn
định và không đảm bảo về an toàn thực phẩm, đặc biệt là mức dư lượng thuốc trừ
sâu, thuốc bảo vệ thực vật.
Thứ ba, cạnh tranh gay gắt trên thị trường chè thành phẩm.Hiện tại, chè Việt
Nam chủ yếu được dùng làm nguyên liệu để pha trộn với các loại chè khác nên chè
xuất khẩu của Việt Nam không được phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng.
Do đó trên thị trường thế giới các nhà nhập khẩu chè nguyên liệu không coi Việt
Nam là một đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên khi thâm nhập vào thị trường chè thành
phẩm, phân phối trực tiếp tới người tiêu dùng thì mức độ cạnh tranh sẽ rất khốc liệt.
Bởi lẽ tại những thị trường này đều đã được chiếm lĩnh bởi những đối thủ cạnh
tranh có thương hiệu mạnh.
Thứ tư, sự gia tăng ngày càng nhiều đối với hàng rào phi thuế quan. Thực tế,
các nước thường ít khi áp dụng biện pháp hạn chế định lượng để ngăn cản nhập
khẩu chè. Do vậy, hàng rào phi thuế chủ yếu được thiết lập thông qua các biện pháp
về tiêu chuẩn, vệ sinh an toàn thực phẩm, về kiểm dịch thực vật, về dư lượng hóa
chất bị cấm sử dụng trên cây chè… để hạn chế nhập khẩu các loại chè tinh chế từ
thị trường các nước đang phát triển.

125

TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Các sản phẩm chính của ngành chè như chè đen, chè xanh đã được giới thiệu
cùng với chuỗi cung ứng trên thị trường thế giới, theo đó thông thường chè được sơ
chế ban đầu tại quốc gia trồng chè sau đó xuất khẩu. Khâu mang lại giá trị gia tăng
cao thường tập trung tại các quốc gia tiêu thụ chè. Mặc dù chè có thể được trồng ở
nhiều quốc gia, tuy nhiên phần lớn trồng chè tập trung vào một số quốc gia ở châu
Á và châu Phi. Một đặc điểm nổi bật trong ngành chè là có rất nhiều quốc gia không
phải là quốc gia trồng chè nhưng lại là những quốc gia có kim ngạch xuất khẩu rất
cao trên thế giới.
Qua phân tích lợi thế cạnh tranh của các quốc gia xuất khẩu chè, cho thấy lợi
thế cạnh tranh của các quốc gia xuất khẩu chè được cấu thành từ nhiều yếu tố như là
lợi thế cạnh tranh về mặt tự nhiên (đất đai, thổ nhưỡng…), lợi thế cạnh tranh do có
sự hỗ trợ của cầu nội địa, lợi thế cạnh tranh khác như là năng lực cạnh tranh chung
của quốc gia, tính hiệu quả của các thị trường, các yếu tố về thể chế của quốc gia
xuất khẩu. Từng quốc gia xuất khẩu sẽ kết hợp những yếu tố trên để tạo thành lợi
thế cạnh tranh quốc gia, chẳng hạn có những quốc gia có lợi thế về mặt tự nhiên rất
lớn và chỉ tập trung khai thác lợi thế này, do đó chủ yếu xuất khẩu loại chè nguyên
liệu với số lượng lớn. Ngược lại các quốc gia không có lợi thế tự nhiên, tập trung
phát triển các lợi thế khác để xuất khẩu các chủng loại chè giá trị gia tăng…
Qua quá trình phân tích cụm, các quốc gia xuất khẩu chè được phân thành 8
nhóm. Mỗi nhóm có đặc trưng về lợi thế cạnh tranh của từng nhóm, chẳng hạn
nhóm 2 bao gồm những quốc gia, quy mô xuất khẩu thấp nhất nhưng có lợi thế cạnh
tranh cao nhất đối với các sản phẩm chè đặc sản, có mức giá cao.
Qua nghiên cứu về tình hình nhập khẩu chè trên thế giới cho thấy, chè là một
loại đồ uống phổ biến, được tiêu dùng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Do điều kiện
kinh tế, văn hóa, tôn giáo và tập quán sinh hoạt khác nhau nên nhu cầu và sở thích
tiêu dùng chè rất khác nhau ở các nước. Trong xu hướng giao dịch chè trên thế giới
hiện nay, loại chè đen dạng rời được giao dịch nhiều nhất, kế đến là loại chè đen
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đóng gói dưới 3kg và chè xanh dạng rời được giao dịch ít nhất. Tùy thuộc vào đặc
điểm của từng nước, quy mô nhập khẩu và giá chè nhập khẩu rất khác biệt nhau.
Qua phân tích hồi quy xác định các biến số ảnh hưởng đến quy mô và giá chè
nhập khẩu của các quốc gia nhập khẩu, kết quả cho thấy: (1) quy mô dân số, đặc
biệt là số người theo đạo Hồi, Hindu là biến số thể hiện quy mô thị trường; (2) Quốc
gia có quy mô tiêu thụ chè bình quân cao, tăng nhập khẩu loại chè nguyên liệu có
giá vừa phải; (3) Thu nhập thực tế của người tiêu dùng tăng lên, tăng nhanh nhập
khẩu các loại chè đóng gói, chè đặc sản hơn là các loại chè dạng rời; (4) Quốc gia
có năng lực cạnh tranh chung càng cao, mức độ tự do hóa thương mại cao hơn,
giảm nhập khẩu các loại chè thành phẩm, tăng nhập khẩu những loại chè dạng rời.
Tiếp theo những biến số này được sử dụng để tiến hành phân tích cụm. Kết
quả phân tích cụm chia các quốc gia nhập khẩu chè thành 8 phân khúc thị trường
khác nhau. Mỗi phân khúc có những đặc điểm về kinh tế xã hội khác nhau, có đặc
điểm thị trường khác nhau về mức độ cạnh tranh, quy mô của các đối thủ cạnh
tranh, chủng loại sản phẩm nhập khẩu…
Qua phân tích về tình hình sản xuất và xuất khẩu chè của Việt Nam trong thời
gian qua cho thấy ngành chè đã gia tăng về mặt khối lượng và kim ngạch xuất khẩu,
chủng loại sản phẩm chè, cơ cấu thị trường xuất khẩu có sự đa dạng hơn. Tuy nhiên
giá xuất khẩu vẫn thấp hơn giá trung bình của thế giới, thị trường xuất khẩu vẫn tập
trung vào một vài thị trường, do đó hiệu quả xuất khẩu chưa cao.
Qua phân tích về tình hình thâm nhập thị trường thế giới của chè Việt Nam
trong thời gian qua cho thấy:
(1) Ở cả cấp độ ngành và doanh nghiệp, việc xác định định hướng, quan điểm
phát triển sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là định hướng thâm nhập thị trường thế
giới còn nhiều hạn chế.
(2) Chưa đầu tư đúng mức cho hoạt động nghiên cứu thị trường, lựa chọn thị
trường mục tiêu và mở rộng thị trường do hạn chế về nguồn lực, thiếu kỹ năng, kinh
nghiệm. Việc lựa chọn thị trường mục tiêu của các doanh nghiệp xuất khẩu chè còn
ở vị thế rất bị động.
(3) Các doanh nghiệp chưa xác định được cách thức doanh nghiệp có được
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những lợi thế cạnh tranh trên thị trường thế giới thông qua kiểu lợi thế cạnh tranh
nào, cạnh tranh bằng sự khác biệt hóa về chi phí hay khác biệt hóa về sản phẩm.
(4) Về chiến lược sản phẩm: với việc xuất khẩu chè nguyên liệu là chủ yếu,
nên chủng loại sản phẩm chè xuất khẩu không có sự đa dạng, hay nói cách khác
ngành chè cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam chưa có chiến lược
về sản phẩm một cách rõ ràng. Ngành chè mới chỉ xuất khẩu những sản phẩm đang
có, chứ chưa phải xuất khẩu sản phẩm mà người tiêu dùng đang mong đợi.
(5) Về chiến lược giá: các doanh nghiệp xuất khẩu chè là người chấp nhận giá
trên thị trường thế giới do chủ yếu xuất khẩu sản phẩm chè nguyên liệu, chưa có
thương hiệu. Do chất lượng hàng hóa chưa đáp ứng kịp yêu cầu nên buộc các doanh
nghiệp xuất khẩu chè phải bán với giá thấp, hoàn toàn không phải do chủ động giảm
giá để tạo lợi thế cạnh tranh.
(6) Chiến lược phân phối có thể là một khâu yếu kém trong hoạt động
Marketing Mix của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam. Hệ thống phân phối
còn nghèo nàn, hoạt động thiếu chặt chẽ, thiếu tính liên kết. Mối liên kết giữa các
công ty xuất khẩu và đối tác nhập khẩu còn lỏng lẻo, không bền vững.
(7) Công tác xúc tiến thương mại vẫn còn nhiều hạn chế, do thiếu kinh phí, đội
ngũ cán bộ xúc tiến còn chưa được đào tạo bài bản, thiếu tính chuyên nghiệp nên
hiệu quả và chất lượng của công tác xúc tiến chưa cao.
Ngoài ra, qua phân tích về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất
khẩu chè Việt Nam chúng ta thấy rằng nhìn chung năng lực cạnh tranh vẫn còn thấp
hơn so với đối thủ cạnh tranh, chỉ có một vài yếu tố năng lực cạnh tranh đạt và gần
đạt yêu cầu. Đặc biệt những năng lực cạnh tranh quan trọng như năng lực
marketing, năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh thương hiệu còn rất kém. Sự hạn
chế này ảnh hưởng mạnh mẽ đến năng lực cạnh tranh tuyệt đối của doanh nghiệp.
Qua các phần phân tích ở trên, đã xác định được đối với ngành chè Việt Nam
có 4 điểm mạnh, 8 điểm yếu, 4 cơ hội và 4 nguy cơ.
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CHƯƠNG 3 : CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP
THỊTRƯỜNG THẾ GIỚI CHO SẢN PHẨM CHÈ
CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
Trong chương này, trước tiên mục tiêu của chiến lược thâm nhập thị trường
thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam đến năm 2020 được giới thiệu. Kế tiếp giới
thiệu về quan điểm phát triển xuất khẩu chè của Việt Nam đến năm 2020. Trên cơ
sở mục tiêu và quan điểm phát triển xuất khẩu chè, sẽ giới thiệu lựa chọn các chiến
lược cho xuất khẩu chè của Việt Nam. Xác định chiến lược Marketing Mix cho sản
phẩm chè của Việt Nam. Từ đó xây dựng các giải pháp thực hiện chiến lược thâm
nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè Việt Nam đến năm 2020. Sau cùng là
một số kiến nghị được trình bày.
3.1. Mục tiêu của chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè
của Việt Nam đến năm 2020
Ngành chè đặt ra mục tiêu phát triển chung giai đoạn từ nay cho đến năm 2015
và 2020 như sau:
· Phát triển diện tích trồng chè từ 130 ngàn ha năm 2010 lên 135 ngàn ha vào
năm 2015 và đến năm 2020 là 150 ngàn ha. Ngành chè sẽ không phát triển
nhiều diện tích mà chú trọng giữ diện tích trồng chè ổn định.
· Nâng cao năng suất, chất lượng chè và phấn đấu giá chè xuất khẩu bằng với
giá bình quân của thế giới.
· Về thị trường sẽ phấn đấu xuất khẩu khoảng 70% tổng sản lượng chè và
tiêu thụ nội địa là 30%.
· Về mặt hàng xuất khẩu gồm 47% chè đen, 20% sản phẩm chè mới có giá trị
cao và 30% chè xanh chất lượng cao.
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Bảng 31: Một số chỉ tiêu sản xuất và xuất khẩu của ngành chè
Chỉ tiêu
Tổng diện tích chè cả nước
Sản lượng chè xuất khẩu
Kim ngạch xuất khẩu

Đơn vị

Năm 2015

Năm 2020

ha

135000

150000

Tấn

200000

250000

300

380

Triệu USD

Nguồn: Hiệp hội chè Việt Nam
Qua phần giới thiệu về mục tiêu sản xuất và xuất khẩu của ngành chè ở phần
trên, chúng ta thấy rằng trong định hướng phát triển của ngành chè chủ yếu đề cập
đến khía cạnh sản xuất của sản phẩm chè, khía cạnh đầu ra của sản phẩm, đặc biệt
là khía cạnh xuất khẩu chưa được đề cập nhiều. Hơn nữa một số mục tiêu như diện
tích vào năm 2020 là 150 ngàn ha và sản lượng xuất khẩu vào năm 2015 đạt 200
ngàn tấn rất khó đạt được do một số lý do như diện tích cây chè hiện nay bị cạnh
tranh bởi các cây trồng khác như tiêu, cà phê tại Lâm Đồng; quá trình đô thị hóa
diễn ra mạnh mẽ; tại những tỉnh có diện tích trồng chè lớn ở phía Bắc như Thái
Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang… diện tích có khả năng trồng chè đã
khai thác gần hết, nên trong thời gian tới diện tích trồng chè khó có thể tăng đột
biến như cách đây 1015 năm.
Ngoài ra với diện tích tăng không nhanh và với năng suất hiện tại khó tăng cao
trong thời gian ngắn (do giống cũ, năng suất đã tăng nhanh trong thời gian qua) nên
khả năng tăng nhanh sản lượng xuất khẩu trong thời gian tới cũng khó đạt được.
Do đó tác giả đưa ra mục tiêu sản xuất và mục tiêu của chiến lược thâm
nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam đến năm 2020 như
sau:
· Diện tích:
Hiện nay diện tích trồng chè là 131 ngàn ha. Trong thời gian tới giữ vững diện
tích trồng chè, tập trung trồng mới và thay thế diện tích chè cũ đạt mức độ ổn định,
đến năm 2015 đạt khoảng 135 ngàn ha, tăng bình quân 0,6%/năm; trong giai đoạn
20152020 tăng bình quân 0,44% và đạt 138 ngàn ha.
· Năng suất và sản lượng:
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Mặc dù chè là cây công nghiệp truyền thống lâu đời của nước ta, nhưng năng
suất trồng chè của Việt Nam vẵn còn thấp hơn so với năng suất bình quân của thế
giới. Năm 1997, năng suất chè của Việt Nam chỉ đạt 630kg chè khô /ha (chỉ bằng
50% năng suất của thế giới, năng suất của thế giới là 1,2 tấn/ha). Năm 2010, năng
suất trung bình của Việt Nam đạt 1,35 tấn/ha (bằng 84% năng suất trung bình của
thế giới). Đến năm 2015, phấn đấu năng suất bằng với năng suất trung bình của thế
giới và đến năm 2020, phấn đấu năng suất cao hơn năng suất trung bình của thế giới
là 8%.
Tốc độ tăng sản lượng bình quân hàng năm giai đoạn 20112015 đạt 5%/năm,
sản lượng đạt 210 ngàn tấn khô vào năm 2015; trong giai đoạn 20162020 đạt tốc
độ tăng bình quân 6%/năm, sản lượng đạt 280 ngàn tấn khô vào năm 2020.
· Cơ cấu thị trường trong nước và xuất khẩu: năm 2015 sản lượng xuất khẩu
chiếm 80%, tiêu thụ nội địa 20%; năm 2020 sản lượng xuất khẩu chiếm
75%, tiêu thụ nội địa 25%.
· Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu:
Tốc độ tăng khối lượng chè xuất khẩu bình quân hàng năm của cả nước trong
giai đoạn 20112015 đạt 5,1%/năm với khối lượng xuất khẩu đạt 170 ngàn tấn vào
năm 2015; giai đoạn 20162020 đạt 4,3%/năm với khối lượng xuất khẩu đạt 210
ngàn tấn vào năm 2020.
Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm của cả nước trong giai
đoạn 20112015 đạt 7,6%/năm với kim ngạch xuất khẩu đạt 280 triệu USD vào năm
2015; giai đoạn 20162020 đạt 6,3%/năm với kim ngạch xuất khẩu đạt 380 triệu
USD vào năm 2020.
· Về mặt hàng xuất khẩu: chè nguyên liệu chiếm 85% khối lượng chè xuất
khẩu và chè thành phẩm, có giá trị gia tăng cao chiếm 15% vào năm 2015.
Đến năm 2020 phấn đấu chè thành phẩm chiếm 30%, chè nguyên liệu
chiếm 70% khối lượng chè xuất khẩu.
· Định hướng về thị trường: tiếp tục củng cố, mở rộng và đa dạng hóa thị
trường.
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Hiện nay chè Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu sang phân khúc thị trường thứ
83 (52% sản lượng xuất khẩu), trong đó chủ yếu xuất khẩu sang 2 quốc gia là Nga
và Pakistan. Cần mở rộng xuất khẩu sang các nước khác thuộc phân khúc này như
Anh, Đức, Nhật Bản. Đây là phân khúc thị trường nhập khẩu lớn của thế giới, do đó
cần đẩy mạnh thâm nhập vào phân khúc thị trường này.
Kế tiếp phân khúc thị trường thứ 1 là phân khúc đứng thứ 2 nhập khẩu chè của
Việt Nam (20%), trong đó Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Đài Loan, như vậy
cũng cần mở rộng xuất khẩu sang các quốc gia khác trong phân khúc thị trường này.
Đối với những phân khúc thị trường có quy mô nhỏ nhưng chấp nhận nhập
khẩu những sản phẩm đặc trưng, có thương hiệu như phân khúc thị trường thứ 2
cũng cần chú ý để thâm nhập.
· Xây dựng thương hiệu chè Việt Nam trở thành loại chè có chất lượng, an
toàn vệ sinh thực phẩm và có uy tín thương hiệu trên thị trường thế giới.
3.2. Quan điểm phát triển xuất khẩu chè của Việt Nam đến năm 2020
Theo quan điểm của Đảng ta hiện nay công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
nghiệp và nông thôn có vai trò cực kỳ quan trọng cả trước mắt và lâu dài, làm cơ sở
để ổn định và phát triển kinh tế  xã hội đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để đạt được mục tiêu này, cần phát huy lợi
thế so sánh của từng vùng trong cả nước để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
và nông thôn, thúc đẩy sản xuất hàng hóa nông nghiệp làm chủ thị trường trong
nước, từng bước vươn ra thị trường khu vực và quốc tế.
Với ưu thế về khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn tài nguyên đất đai, lao động… cây
chè được trồng tại nước ta từ rất lâu và hiện nay sản xuất chè đã trở thành tập quán
canh tác của một bộ phận nông dân Việt Nam. Hiện nay, cây chè chonăng suất sản
lượng tương đối ổn định và có giá trị kinh tế, tạo việc làm cũngnhư thu nhập hàng
năm cho trên 1,5 triệu người lao động.Trong số các sản phẩm nông nghiệp Việt
Nam, cây chè là loại cây công nghiệp có lợi thế so sánh ở mức trung bình so với các
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Các phân khúc thị trường đã được giới thiệu trong mục 2.1.3.3
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loại cây trồng khác như lúa, cà phê, cao su [1]. Tuy nhiên cây chè có vị trí rất quan
trọng đối với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, vì đây là khu vực vùng sâu,
vùng xa, khu vực sinh sống của đồng bào dân tộc, đời sống còn khó khăn và chủ
yếu sống bằng nông nghiệp, trong khi đó tại những khu vực này, đất đai, thổ
nhưỡng chỉ phù hợp với cây chè.
Do đó quan điểm sản xuất và xuất khẩu chè của Việt Nam đến năm 2020 là
phát huy lợi thế so sánh của ngành chè, đẩy mạnh xuất khẩu, từng bước vươn ra thị
trường khu vực và quốc tế, góp phần cải biến cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất theo
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất cho cây
chè. Cụ thể:
Thứ nhất, đẩy mạnh phát triển mặt hàng chè xuất khẩu sẽ tạo ra một khu vực
sản xuất ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc tại khu vực
miền núi và trung du (nhất là các vùng sâu, vùng xa và những khu vực không thể
trồng các loại cây khác ngoài cây chè).
Thứ hai, khi phát triển sản xuất và xuất khẩu chè được nâng lên, khả năng xuất
khẩu được mở rộng sẽ làm hiệu quả kinh tế ngày càng cao, kim ngạch xuất khẩu
ngày càng lớn, góp phần vào tăng thu ngân sách, cải thiện cán cân thanh toán.
Thứ ba, muốn có được sản phẩm chè hoàn hảo xuất khẩu, có thương hiệu, có
giá trị gia tăng cao, phải cần đến nhiều công nghệ của những ngành khác liên quan
như: công nghệ sinh học, hóa học, cơ khí, thiết kế mỹ thuật… Chính vì vậy, khi
ngành chè phát triển cũng là lúc đòi hỏi phải có sự đổi mới về công nghệ, về quản
trị sản xuất và kinh doanh của những ngành khác.
3.3. Lựa chọn chiến lược cho xuất khẩu chè của Việt Nam
Theo mục 1.2.5 trình bày về lựa chọn chiến lược cạnh tranh cho thấy để tồn tại
trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, ngành chè Việt Nam phải xác định
lợi thế cạnh tranh của ngành để có thể cạnh tranh và có được chỗ đứng bền vững
trên thị trường chè thế giới. Theo Michael Porter, lợi thế cạnh tranh được thể hiện
dưới hai hình thức cơ bản: chi phí thấp nhất hoặc khác biệt hóa sản phẩm. Kết hợp
hai hình thức cơ bản của lợi thế cạnh tranh với phạm vi hoạt động, sẽ mang lại 3
chiến lược cạnh tranh tổng quát như sau:
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· Chiến lược chi phí thấp nhất
· Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm
· Chiến lược tập trung, có hai hình thức cụ thể: tập trung theo hướng chi phí
thấp hoặc theo hướng khác biệt hóa sản phẩm.
3.3.1. Những chiến lược có thể áp dụng cho ngành chè Việt Nam
Về chiến lược chi phí thấp, để có thể thực hiện chiến lược này đòi hỏi phải
có thị phần lớn, năng suất cao, chi phí đơn vị thấp. Đối với ngành chè Việt Nam
hiện nay, có thể áp dụng chiến lược chi phí thấp bởi lẽ:
(1) Trong cơ cấu giá thành sản phẩm chè, tiền công lao động chiếm đến 45
65% tùy theo đặc điểm của từng quốc gia, chẳng hạn, chi phí lao động chiếm 47%
trong cơ cấu giá thành của chè tại Kenya, trong khi đó con số này là 60% tại Sri
Lanka, tại Việt Nam con số này là 55%. Với lợi thế nguồn lao động dồi dào, chi phí
nhân công rẻ, nhất là tại những vùng sâu, vùng xa, nên chi phí lao động tính bằng số
tuyệt đối của Việt Nam thấp hơn so với những quốc gia trồng chè lớn.
(2) Như trong mục phân tích SWOT cho ngành chè, chúng ta thấy rằng Việt
Nam hiện nay đang là quốc gia xuất khẩu chè đứng thứ năm trên thế giới về quy mô
sản lượng, nhất là đối với sản phẩm chè nguyên liệu, giá thấp. Do đó nếu ngành chè
có chính sách đầu tư hợp lý, xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống kho tàng, cơ sở vật
chất phục vụ cho ngành chè hoàn chỉnh… ngành chè Việt Nam rất có điều kiện để
tận dụng lợi thế theo quy mô, giảm giá thành đơn vị.
(3) Mặc dù năng suất chè của Việt Nam hiện nay vẫn thấp hơn so với mức
bình quân của thế giới, nguyên do là giống chè cũ, độ tuổi trung bình của vườn chè
cao (khoảng 6070% các vườn chè của Việt Nam đã hơn 30 tuổi và qua tuổi cho
năng suất cao nhất). Do đó có thể thấy rằng khả năng tăng năng suất của ngành chè
Việt Nam là rất khả quan nếu ngành chè thay thế giống mới, cũng như đẩy mạnh
công tác trồng mới, thay thế những vườn chè đã lớn tuổi. Khi đó với năng suất được
gia tăng, ngành chè càng có điều kiện để thực hiện chiến lược chi phí thấp.
Tuy nhiên để có thể thực hiện chiến lược chi phí thấp thành công, ngành chè
Việt Nam cũng phải chú ý khắc phục những điểm yếu về chất lượng, vệ sinh an
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toàn thực phẩm của chè, tăng cường mối liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá
trị của ngành chè.
Về chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, bảnchất của chiến lược này là tạo ra
những sản phẩm được công nhận là duy nhất, độc đáo đối với khách hàng. Khác
biệt hóa có thể biểu hiện dưới hình thức như kiểu dáng, chất lượng sản phẩm, tính
đặc trưng của sản phẩm, công nghệ chế biến, dịch vụ khách hàng… Tuy nhiên việc
xây dựng và phát triển năng lực phân biệt nhằm tạo ra lợi thế khác biệt hóa thường
rất tốn kém, đòi hỏi chi phí lớn và phải có được những thế mạnh về nghiên cứu,
phát triển sản phẩm mới, bán hàng và marketing.
Qua phân tích SWOT, chúng ta thấy rằng chủng loại chè tiêu thụ trên thế giới
rất đa dạng về chất lượng, tính đặc trưng của sản phẩm và danh tiếng sản phẩm, rất
có điều kiện để thực hiện chiến lược khác biệt hóa sản phẩm.
Đối chiếu với ngành chè Việt Nam, chúng ta thấy rằng, ngành chè Việt Nam
có một số sản phẩm mang đặc trưng rất cao như chè Shan tuyết Suối Giàng, chè Tân
Cương…, rất có điều kiện để tạo ra những sản phẩm có sự khác biệt hóa cao. Tuy
nhiên qua phân tích SWOT chúng ta thấy rằng điểm yếu của ngành chè Việt Nam
hiện nay là chưa xây dựng được hệ thống kiểm soát chất lượng hiệu quả, chưa có
những thương hiệu đủ mạnh, hoạt động nghiên cứu và triển khai sản phẩm mang
tính đặc trưng, hoạt động nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại còn hạn chế,
chưa thâm nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, do đó rất khó khăn cho ngành chè của
Việt Nam khi thực hiện chiến lược khác biệt hóa sản phẩm. Do đó chỉ khi nào
những điểm yếu trên được khắc phục, ngành chè Việt Nam mới có thể thực hiện
chiến lược khác biệt hóa sản phẩm.
Về chiến lược tập trung, khác với hai chiến lược chi phí thấp nhất và khác
biệt hóa sản phẩm, bản chất của chiến lược tập trung chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu cho
một phân khúc thị trường nào đó được xác định thông qua các yếu tố địa lý, tính
chất sản phẩm… Trong ngành chè thế giới có rất nhiều cơ hội để cho ngành chè
Việt Nam có thể thực hiện chiến lược tập trung theo hướng chi phí thấp nhất hoặc
chiến lược tập trung theo hướng khác biệt hóa sản phẩm.
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3.3.2. Lựa chọn chiến lược cho ngành chè Việt Nam
Mục trên đây là một số bàn luận về những chiến lược cạnh tranh mà ngành chè
Việt Nam có thể áp dụng, tuy nhiên để trả lời câu hỏi ngành chè Việt Nam nên lựa
chọn chiến lược cạnh tranh nào khi thâm nhập thị trường thế giới, câu trả lời là tùy
thuộc vào đặc điểm, bản chất cạnh tranh của từng phân khúc thị trường thế giới cụ
thể mà ngành chè Việt Nam dự định thâm nhập. Phần tiếp sau đây sẽ bàn luận về
những chiến lược ngành chè Việt Nam có thể áp dụng đối với từng phân khúc thị
trường và với từng loại chè cụ thể.
3.3.2.1.

Đối với loại chè đen đóng gói trên 3kg

Loại chè đen dạng rời, đóng gói trên 3kg là loại chè được giao dịch phổ biến
trên thị trường thế giới hiện nay và thông thường loại chè này được các quốc gia
nhập khẩu về sử dụng làm nguyên liệu để đấu trộn, chế biến thành các loại chè
thành phẩm khác. Do đó qua Bảng 32 chúng ta thấy rằng ở hầu hết các phân khúc
thị trường (trừ phân khúc thị trường thứ 7) đều nhập khẩu loại chè này từ các quốc
gia xuất khẩu ở nhiều Nhóm quốc gia4 khác nhau,chẳng hạn như Phân khúc thị
trường 1 nhập khẩu loại chè này ở nhóm quốc gia 3, 7, 8, Phân khúc thị trường 5
nhập khẩu từ các nhóm quốc gia là 3, 4, 7, 8. Hay nói cách khác, loại chè này
thường được sử dụng làm nguyên liệu, nên các quốc gia nhập khẩu luôn nhập khẩu
từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau để đảm bảo nguồn cung ổn định và hơn nữa
những quốc gia này sẵn lòng tìm nguồn cung ứng khác với điều kiện đáp ứng được
tiêu chuẩn về chất lượng và giá phù hợp.
Chính vì vậy chủng loại sản phẩm nhập khẩu của các phân khúc thị trường này
hầu như không có sự đa dạng (xem thêm Phụ lục 18 đến Phụ lục 25). Tuy nhiên giá
nhập khẩu của từng phân khúc thị trường rất khác nhau, tùy thuộc vào trình độ phát
triển kinh tế xã hội của các quốc gia nhập khẩu và yêu cầu của người tiêu dùng.
Chẳng hạn, đối với phân khúc thị trường 1 và 2, đây là phân khúc bao gồm những
quốc gia có trình độ kinh tế, xã hội phát triển, người tiêu dùng khắt khe hơn với chất
4

Các nhóm quốc gia xuất khẩu đã được phân nhóm trong mục 2.1.2.3
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lượng sản phẩm (xem thêm Phụ lục 19 và Phụ lục 23), nên giá nhập khẩu trung bình
của hai phân khúc này rất cao.
Xét về mức độ hấp dẫn của các phân khúc thị trường theo góc độ giá nhập
khẩu, chúng ta thấy rằng 2 phân khúc thị trường 1 và 2 có mức hấp dẫn cao nhất,
tuy nhiên hai phân khúc này trong thời gian qua có sự giảm sút về sản lượng nhập
khẩu, nên chắc chắn có sự cạnh tranh rất mạnh mẽ khi thâm nhập hai phân khúc thị
trường này. Đối chiếu với ngành chè của Việt Nam hiện nay, chúng ta rất khó có thể
thâm nhập một cách hiệu quả vào thị trường này vì chưa khắc phục được điểm yếu
về chất lượng, sức cạnh tranh kém, trong khi đó 2 phân khúc thị trường này luôn đòi
hỏi cao nhất về vấn đề chất lượng chè, tính đặc trưng của chè. Do đó trong giai đoạn
2011–2015, hai phân khúc thị trường này chưa phải là phân khúc thị trường mục
tiêu của ngành chè Việt Nam.
Đối với phân khúc thị trường 6 và 7, đây là những phân khúc thị trường có
quy mô nhập khẩu nhỏ, hơn nữa hiện nay phân khúc thị trường thứ 7 nhập khẩu chủ
yếu loại chè này từ nhóm quốc gia thứ 7, do đó sẽ có sự cạnh tranh rất cao khi thâm
nhập phân khúc thị trường này.
Xét về quy mô nhập khẩu của các phân khúc thị trường, kết hợp với việc phân
tích SWOT của ngành chè Việt Nam cho thấy, phân khúc thị trường hấp dẫn nhất
đối với ngành chè Việt Nam trong giai đoạn trước mắt, lần lượt là phân khúc thị
trường thứ 8, thứ 5, thứ 3 và thứ 4.
Đối với phân khúc thị trường thứ 8, đây là phân khúc thị trường có quy mô
nhập khẩu lớn nhất trên thế giới, nhập khẩu từ nhiều nguồn quốc gia khác nhau và
thực tế là sản lượng chè của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang phân khúc này
(chiếm 29,6% tổng sản lượng chè xuất khẩu), tuy nhiên đây là phân khúc thị trường
bao gồm các quốc gia có trình độ phát triển kinh tế xã hội ở mức cao, do đó yêu cầu
về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm rất chặt chẽ, nếu ngành chè Việt Nam
không khắc phục được điểm yếu này sẽ khó mở rộng thêm được quy mô tại phân
khúc thị trường này.
Đối với phân khúc thị trường 3, 4, 5, là những phân khúc thị trường mặc dù có
quy mô nhập khẩu ở mức trung bình, nhưng các quốc gia nhập khẩu trong các phân
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khúc thị trường này chủ yếu là các quốc gia có trình độ phát triển kinh tế xã hội ở
mức trung bình, do đó trong chừng mực nào đó ít đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn
chất lượng sản phẩm và điều này phản ảnh qua giá nhập khẩu của những quốc gia
này không cao. Do đó có thể nói đây là những phân khúc thị trường khá phù hợp
với sức cạnh tranh của ngành chè Việt Nam hiện nay.
Tóm lại, định hướng cho sản phẩm chè đen dạng rời của Việt Nam tại các
phân khúc thị trường như sau:
Trong giai đoạn 20112015, bằng chiến lược chi phí thấp để:
· Ổn định quy mô xuất khẩu tại Phân khúc thị trường 8.
· Đẩy mạnh nỗ lực xâm nhập theo thứ tự ưu tiên vào Phân khúc thị trường 5,
3 và 4.
Song song đó cần thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng chè, kiểm
soát an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương
mại… để đến giai đoạn 20162020, xâm nhập vào phân khúc thị trường thứ 1 và
thứ 2, đồng thời mở rộng phân khúc thị trường thứ 8.
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Bảng 32: Một số đặc điểm của từng phân khúc thị trường đối với loại chè đen đóng gói trên 3kg
Tiêu chí phản ánh đặc điểm từng phân
khúc

Phân khúc thị trường
1

2

3

4

5

6

7

8

Tỷ lệ % sản lượng NK so với tổng sản lượng
NK của thế giới

4,0

0,4

5,9

5,4

9,1

1,3

0,1

32,9

Tốc độ gia tăng sản lượng NK (%/năm)

7

6,3

6,3

5

4,2

6,5

4,9

3,2

Giá NK trung bình (usd/kg)

6,5

4,9

2,5

2,3

1,9

3,2

2,7

2,4

Không
đa dạng

Đa
dạng

Đa
dạng

Không
đa dạng

Không
đa dạng

Nhập khẩu từ Nhóm quốc gia xuất khẩu

Nhóm
3, 7, 8

Nhóm
1, 7

Nhóm
7, 8

Nhóm
1, 7, 8

Nhóm 3,
4, 7, 8

Nhóm
1, 4, 7

Nhóm 7
(74%)

Nhóm 3,
7, 8

Thị phần của Việt Nam (%)

0,0213

0,0078

0,0047

0,0011

0,0118

0,0125

0,1698

0,0061

Tỷ trọng khối lượng chè xuất khẩu của Việt
Nam (%)

10,38

0,72

3,15

0,37

13,60

1,92

0,27

29,64

Giá chè XK bình quân của Việt
Nam(usd/kg)

0,97

1,44

1,55

1,08

1,01

1,34

1,82

1,22

Chủng loại chè nhập khẩu

Nguồn: Tính toán của tác giả

Không Không Không đa
đa dạng đa dạng
dạng
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3.3.2.2.

Đối với loại chè xanh đóng gói trên 3kg

Loại chè xanh đóng gói trên 3kg là loại chè được giao dịch thấp nhất trên thị
trường thế giới. Nhóm quốc gia xuất khẩu thứ 7 hầu như chiếm thị phần lớn ở hầu
hết các phân khúc thị trường. Chẳng hạn như nhóm quốc gia xuất khẩu thứ 7 chiếm
đến 96% sản lượng nhập khẩu của phân khúc thị trường thứ 7, chiếm đến 91% sản
lượng nhập khẩu của phân khúc thị trường thứ 4, chiếm 80% của phân khúc thị
trường thứ 3… (xem Bảng 33).
Như đã phân tích trong mục 2.1.2.3 về lợi thế cạnh tranh của các quốc gia xuất
khẩu chè, nhóm 7 là nhóm quốc gia có lợi thế rất lớn về điều kiện tự nhiên và kết
hợp được với các lợi thế cạnh tranh khác, nên nhóm 7 rất có lợi thế cạnh tranh về
quy mô xuất khẩu, về chủng loại sản phẩm và về giá trị gia tăng của sản phẩm. Do
đó đối với những phân khúc thị trường nào mà nhóm 7 này đã thống trị gần như
tuyệt đối (chiếm trên 80% sản lượng nhập khẩu của những phân khúc thị trường
này), sẽ rất khó cho các đối thủ cạnh tranh khác xâm nhập vào những phân khúc thị
trường này và đối với ngành chè của Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.
Do đó đối với loại chè này, ngành chè Việt Nam cần phải tìm kiếm những
phân khúc thị trường có quy mô nhập khẩu lớn hoặc có sự đa dạng chủng loại sản
phẩm nhập khẩu và ít có sự thống trị của nhóm quốc gia xuất khẩu thứ 7 như là
phân khúc thị trường thứ 1, 2, 5, 6, 8.
Như vậy, định hướng thị trường đối với sản phẩm chè xanh đóng gói trên 3kg
cho ngành chè của Việt Nam như sau: (1) bằng chiến lược chi phí thấp để giữ vững
và mở rộng thị trường tại 2 phân khúc thị trường có quy mô nhập khẩu lớn và trung
bình là phân khúc thị trường thứ 8 và thứ 5; (2) bằng chiến lược khác biệt hóa sản
phẩm để gia tăng thị phần và giá xuất khẩu theo thứ tự ưu tiên là phân khúc thị
trường thứ 1, thứ 6 và thứ 2.
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Bảng 33: Một số đặc điểm của từng phân khúc thị trường đối với loại chè xanh đóng gói trên 3kg
Tiêu chí phản ánh đặc điểm từng phân
khúc

Phân khúc thị trường
1

2

3

4

5

6

7

8

Tỷ lệ % sản lượng NK so với tổng sản
lượng NK của thế giới

1,7

0,1

0,3

1,1

1,3

0,4

2,4

3,7

Tốc độ gia tăng sản lượng NK (%/năm)

3,5

7,3

8,5

0,9

9,1

5,6

7,3

3,7

Giá NK trung bình (usd/kg)

7,6

7,6

3,3

3,2

2,6

6

1,6

3,1

Đa
dạng

Đa
dạng

Không Không đa
đa dạng
dạng

Không
đa dạng

Không
đa dạng

Nhập khẩu từ Nhóm quốc gia xuất khẩu

Nhóm
1, 3, 7

Nhóm
1, 7

Nhóm 7
(80,3%)

Nhóm 7
(91%)

Nhóm 7
(78%)

Nhóm 7
(76%)

Nhóm 7
(96%)

Nhóm 7
(75%)

Thị phần của Việt Nam (%)

0,0933

0,0064

0,0113

0,0067

0,0171

0,0101

Tỷ trọng khối lượng chè xuất khẩu của
Việt Nam (%)

7,15

0,10

0,29

0,47

1,79

0,18



19,23

Giá chè XK bình quân của Việt Nam
(usd/kg)

1,35

1,28

1,35

2,94

1,04

1,61



1,33

Chủng loại chè nhập khẩu

Nguồn: Tính toán của tác giả

Không đa
Đa dạng
dạng

0,0447
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3.3.2.3.

Đối với loại chè đen đóng gói dưới 3kg

Chè đen đóng gói dưới 3kg là loại chè được giao dịch đứng thứ hai trên thế
giới. Đây thường là các loại chè thành phẩm, chủng loại sản phẩm chè loại này rất
đa dạng và tùy thuộc vào tính đặc trưng của sản phẩm mà giá nhập khẩu rất khác
nhau. Qua Bảng 34 cho thấy ở từng phân khúc thị trường, mỗi phân khúc thị
trường nhập khẩu chè từ rất nhiều nhóm quốc gia xuất khẩu chè khác nhau và với
giá nhập khẩu trung bình cũng khác nhau.Chẳng hạn như phân khúc thị trường thứ
hai nhập khẩu từ rất nhiều nhóm quốc gia xuất khẩu như nhóm 1, 2, 5, 7 với giá
nhập khẩu trung bình cao nhất, chứng tỏ rằng phân khúc thị trường này, người tiêu
dùng chấp nhận rất nhiều chủng loại sản phẩm chè khác nhau, đặc biệt là các loại
chè đặc sản giá cao.
Đối chiếu với ngành chè Việt Nam, với điểm yếu là sản phẩm chè chưa đạt
chất lượng cao, chưa có sản phẩm chè đặc trưng, không có thương hiệu chè đủ
mạnh trên thị trường thế giới, công tác nghiên cứu và triển khai các sản phẩm đặc
trưng còn hạn chế, chưa thâm nhập được vào hệ thống phân phối chè trên toàn
cầu,… nên loại chè này chiếm tỷ trọng rất thấp trong cơ cấu xuất khẩu chè của Việt
Nam (chỉ đạt 4,7%).
Do đó trong giai đoạn 20112015, ngành chè Việt Nam cần lựa chọn những
phân khúc thị trường có quy mô nhập khẩu lớn, nhập khẩu đa dạng chủng loại sản
phẩm, chấp nhận nhập khẩu từ nhiều nhóm quốc gia khác nhau và với mức giá nhập
khẩu vừa phải, không quá cao. Đến giai đoạn 20162020, mở rộng phạm vi lựa chọn
những phân khúc thị trường có giá nhập khẩu ở mức cao hơn.
Như vậy, trong giai đoạn 20112015, bên cạnh thực hiện các giải pháp để khắc
phục những điểm yếu của ngành chè Việt Nam và kết hợp với chiến lược khác biệt
hóa sản phẩm để thâm nhập vào phân khúc thị trường thứ 8, 3, 4 và 5. Trong giai
đoạn 20162020 mở rộng thêm phân khúc thị trường thứ 1.
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Bảng 34: Một số đặc điểm của từng phân khúc thị trường đối với loại chè đen đóng gói dưới 3kg
Tiêu chí phản ánh đặc điểm
từng phân khúc

Phân khúc thị trường
1

2

3

4

5

6

7

8

Tỷ lệ % sản lượng NK so với
tổng sản lượng NK của thế giới

1,7

0,8

4,4

1,9

2,0

1,2

0,5

9,5

Tốc độ gia tăng sản lượng NK
(%/năm)

3,2

3

5,3

8,3

11,2

1,8

16,8

0,1

Giá NK trung bình (usd/kg)

7,3

12,6

3,1

3,6

5,3

5,6

3,6

4,7

Chủng loại chè nhập khẩu

Đa dạng,
giá cao

Đa dạng, Đa dạng, giá
giá cao không quá cao

Đa dạng

Đa
dạng

Đa dạng

Không
đa dạng

Đa dạng

Nhập khẩu từ Nhóm quốc gia
xuất khẩu

Nhóm 1
(49,5%)

Nhóm 1,
2, 5, 7

Nhóm 1
(81%)

Nhóm 1,
5, 7, 8

Nhóm
1, 7

Nhóm 1,
5, 6, 7

Nhóm 7
(57%)

Nhóm 7
(63%)

Thị phần của Việt Nam (%)

0,0026

0,0007

0,0025

0,0004

0,0034

0,0022

0,0016

0,0019

Tỷ trọng khối lượng chè xuất
khẩu của Việt Nam (%)

1,00

0,08

0,80

0,02

0,99

0,29

0,02

1,53

1,41

1,01

2,32

0,55

0,97

1,11

1,93

1,47

Giá chè XK bình quân của Việt
Nam (usd/kg)
Nguồn: Tính toán của tác giả
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3.3.2.4.

Đối với loại chè xanh đóng gói dưới 3kg

Loại chè xanh đóng gói dưới 3kg là loại chè được giao dịch đứng thứ 3 trên thị
trường thế giới. Cũng như loại chè xanh đóng gói trên 3kg, nhóm quốc gia xuất
khẩu thứ 7 hầu như chiếm thị phần lớn ở hầu hết các phân khúc thị trường. Tuy
nhiên đây là loại chè thành phẩm nên tùy đặc điểm của từng phân khúc thị trường
mà nhóm quốc gia xuất khẩu thứ 7 này chiếm lĩnh toàn bộ hay một phần của từng
phân khúc thị trường. Chẳng hạn như đối với phân khúc thị trường thứ 4, nhóm
quốc gia 7 chiếm lĩnh gần như tuyệt đối (98% sản lượng nhập khẩu của phân khúc
thị trường này); đối với phân khúc thị trường thứ 5, Nhóm 7 chiếm 90% sản lượng.
Hơn nữa chủng loại sản phẩm nhập khẩu của những phân khúc thị trường này
không có sự đa dạng nên những đối thủ cạnh tranh khi muốn xâm nhập những phân
khúc thị trường này chắc chắn sẽ gặp phải sự cạnh tranh rất gay gắt.
Cũng tương tự như loại chè đen thành phẩm, với những yếu kém của ngành
chè Việt Nam, tỷ lệ sản phẩm chè xanh dưới 3kg cũng chiếm tỷ trọng rất thấp trong
cơ cấu xuất khẩu chè của Việt Nam (chỉ có 3,4%). Do đó định hướng về phân khúc
thị trường cho loại chè này của Việt Nam là phải chọn những phân khúc thị trường
chấp nhận nhập khẩu nhiều chủng loại sản phẩm, chấp nhận nhập khẩu từ nhiều
nhóm quốc gia xuất khẩu khác nhau và với mức giá nhập khẩu vừa phải, không
nhập khẩu nhiều các sản phẩm chè đặc sản, có giá nhập khẩu quá cao.
Như vậy, bên cạnh thực hiện các giải pháp để khắc phục những điểm yếu của
ngành chè Việt Nam, tạo ra những sản phẩm mang tính đặc trưng và kết hợp với
chiến lược khác biệt hóa sản phẩm để thâm nhập theo thứ tự ưu tiên vào phân khúc
thị trường thứ 8, 1, 6 và 5.
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Bảng 35: Một số đặc điểm của từng phân khúc thị trường đối với loại chè xanh đóng gói dưới 3kg
Tiêu chí phản ánh đặc điểm từng
phân khúc

Phân khúc thị trường
1

2

3

4

5

6

7

8

Tỷ lệ % sản lượng NK so với tổng
sản lượng NK của thế giới

0,5

0,3

0,2

1,3

0,4

0,2

1,6

1,8

Tốc độ gia tăng sản lượng NK
(%/năm)

3,1

5,7

4,4

7,4

0,1

10,4

11,1

0,3

Giá NK trung bình (usd/kg)

9,6

15,7

5,7

4

5,5

9,2

1,7

5,2

Chủng loại chè nhập khẩu

Đa dạng

Đa dạng

Đa dạng

Không
đa dạng

Không đa
dạng

Đa dạng

Không
đa dạng

Đa dạng

Nhập khẩu từ Nhóm quốc gia xuất
khẩu

Nhóm 7
(56%)

Nhóm 1,
2, 5, 7

Nhóm 7
(60%)

Nhóm 7
(98%)

Nhóm 7
(90%)

Nhóm 1,
5, 6, 7

Nhóm 7
(71%)

Nhóm 7
(62%)

Thị phần của Việt Nam (%)

0,0598

0,0001

0,0004

0,0004

0,0130

0,0024

1,54

0,00

0,00

0,03

0,23

0,01

1,04

3,05

1,20

2,95

0,97

2,13

Tỷ trọng khối lượng chè xuất khẩu
của Việt Nam (%)
Giá chè XK bình quân của Việt Nam
(usd/kg)
Nguồn: Tính toán của tác giả

0,0854


1,62
1,45
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3.4. Chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm chè xuất khẩu của Việt Nam
3.4.1. Chiến lược sản phẩm chè Việt Nam
Hiện nay, chè Việt Nam được sản xuất chủ yếu để làm nguyên liệu cho các
công ty chế biến của nước ngoài, họ tiến hành đấu trộn với các loại chè khác để tạo
thành các loại chè thành phẩm. Chất lượng chè xuất khẩu của Việt Nam chưa cao,
chưa kiểm soát được dư lượng thuốc trừ sâu, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chất lượng
trong cùng một lô hàng cũng không đồng đều, không phản ánh được xuất xứ, trong
sản phẩm còn nhiều dư lượng hóa chất, chất vô cơ, chè lẫn loại gây khó khăn cho
việc đấu trộn, làm ảnh hưởng đến hương và vị của sản phẩm đầu ra. Các sản phẩm
chè chế biến của ngành chè Việt Nam thực sự vẫn chưa đa dạng phong phú cả về
chủng loại, mẫu mã, chưa có thương hiệu trên thị trường thế giới. Ngành chè chưa
có các sản phẩm đặc sản, đặc hữu mang bí quyết công nghệ chế biến của Việt Nam.
Đối với các sản phẩm chè nguyên liệu, hiện nay, khi xuất khẩu, loại chè này
thường được đóng trong bao giấy Kraft có trọng lượng 30, 35 hoặc 50 kg, riêng chè
ôlong thì đóng trong bao 18kg. Bên ngoài bao bì chỉ ghi những thông tin chung
như: tên công ty xuất khẩu chè, phẩm cấp của chè, số hóa đơn thương mại, trọng
lượng. Do đó đối với dòng sản phẩm này, điều quan trọng nhất là ngành chè phải
nâng cao được chất lượng chè của Việt Nam bằng cách thay thế các giống chè đã
thoái hóa bằng các giống chè mới theo đúng yêu cầu của thị trường, tạo lập tập quán
nghiêm ngặt trong kỹ thuật canh tác, tránh lạm dụng hóa chất như thuốc hóa học,
thuốc bảo vệ thực vật, đổi mới công nghệ chế biến… tiến tới cung cấp chè sạch cho
thị trường (các giải pháp sẽ được trình bày chi tiết trong các mục dưới).
Chỉ khi nào chúng ta nâng cao chất lượng và đảm bảo chất lượng chè ổn định,
đảm bảo tiêu chuẩn sản phẩm “sạch” khi đó chúng ta có thể phân loại các sản phẩm
nguyên liệu theo từng cấp độ về phẩm cấp khác nhau, từng giống chè khác nhau để
cung cấp vào đúng các phân khúc thị trường yêu cầu. Chẳng hạn, chè có chất lượng
cao, mang tính đặc trưng cao có thể xuất khẩu sang Phân khúc thị trường 1 và 2.Sản
phẩm có chất lượng tốt, không cần tính đặc trưng có thể xuất khẩu sang Phân khúc
thị trường 8. Những sản phẩm chè nguyên liệu còn lại có thể xuất khẩu sang Phân
khúc thị trường 3, 4, 5.
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Đối với những sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng cao, ngoài công tác nâng
cao chất lượng sản phẩm chè nói chung, ngành chè Việt Nam cần chọn lọc ra những
loại chè đặc sản của Việt Nam như chè Suối Giàng (Yên Bái), chè Shan Tuyết (Hà
Giang), chè Đắng (Cao Bằng)… để tập trung nâng cao năng suất, chất lượng. Sau
đó, sử dụng các nguồn nguyên liệu chọn lọc của vùng chè đặc sản này, kết hợp với
việc sản xuất theo quy trình chế biến hiện đại, loại bỏ dư lượng hóa học gây độc hại
cho con người, nâng cao chất lượng, tạo điều kiện để thực hiện chiến lược khác biệt
hóa sản phẩm.
Ngoài việc nâng cao chất lượng, cũng cần đầu tư cho bao bì, mỹ thuật sản
phẩm chè. Chẳng hạn sử dụng bao gói bên ngoài (như bao thiếc), sử dụng công
nghệ hút chân không… để đảm bảo cho chè không bị ẩm mốc hoặc mất mùi trong
mọi thời tiết. Bao bì bên ngoài có họa tiết đẹp, có chỉ dẫn sử dụng, thời gian sử
dụng trên bao bì rõ ràng, tạo nên sự trang nhã cho sản phẩm, đảm bảo thẩm mỹ cao
để thu hút thị giác của người tiêu dùng. Bao bì bên trong nên sử dụng vật liệu sạch,
chống ẩm, có chức năng bảo vệ sản phẩm tốt, không làm ảnh hưởng tới hương vị
chè.
Bên cạnh đó, cần đa dạng hoá chủng loại chè như sản phẩm chè túi lọc, chè
hòa tan, chè thảo mộc, chè ướp hương… Ngoài ra, xu hướng hiện nay các quốc gia
nhập khẩu có nhu cầu gia tăng về các loại chè hữu cơ. Do đó sản xuất chè hữu cơ là
một phương hướng mà ngành chè Việt Nam cần chú ý. Việt Nam có tiềm năng để
sản xuất chè hữu cơ, nhất là phía Bắc Việt Nam, có một vùng núi rộng lớn, điều
kiện thích hợp cho chè sinh trưởng và phát triển, đồng thời đồng bào dân tộc thiểu
số ở đây ít sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu. Đó là điều kiện thuận lợi để
ngành chè Việt Nam phát triển loại chè này.
Để các sản phẩm chè thành phẩm, giá trị gia tăng của Việt Nam có thể thâm
nhập vào thị trường thế giới, ngành chè cần phải có các giải pháp xây dựng thương
hiệu mạnh, thiết lập các kênh phân phối tại thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh công tác
nghiên cứu, xúc tiến thương mại... Những giải pháp này sẽ bàn luận chi tiết ở các
mục sau.
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3.4.2. Chiến lược giá cho sản phẩm chè Việt Nam
Hiện nay do chủ yếu xuất khẩu sản phẩm chè nguyên liệu, chất lượng sản
phẩm chưa cao, chưa có thương hiệu, hơn nữa chất lượng hàng hóa chưa đáp ứng
được yêu cầu của khách hàng nên các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam vẫn
đang là người chấp nhận giá trên thị trường thế giới. Hay nói cách khác, chiến lược
giá của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam hiện nay là định giá dựa vào chi
phí, các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam khi có sản phẩm xuất khẩu sẽ tập
hợp các chi phí liên quan đến lô hàng, cộng thêm các khoản lời mong muốn và hình
thành nên mức giá để đàm phán bán hàng với đối tác.
Do đó đối với mặt hàng chè nguyên liệu, chỉ khi nào chất lượng chè của Việt
Nam được nâng lên, các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam mới có thể dành
được quyền chủ động trong việc định giá sản phẩm. Khi đó đối với những phân
khúc thị trường mới thâm nhập, các doanh nghiệp xuất khẩu chè có thể sử dụng
chiến lược giá thấp để thâm nhập. Tuy nhiên sau khi thâm nhập ổn định, cần theo
dõi sát tình hình biến động của thị trường để thực hiện phương thức định giá hiện
hành.
Do mặt hàng chè là mặt hàng cảm quan, nếu ngành chè nghiên cứu và phát
triển sản phẩm mới, tạo ra các sản phẩm đặc trưng (như chè Suối Giàng, chè Tân
Cương…) và quan trọng là phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng thì ngành chè
có thể định giá cao cho những sản phẩm này. Tuy nhiên cũng tương tự như chiến
lược sản phẩm, ngoài việc tạo ra những sản phẩm mang tính đặc trưng cao này, để
có thể định giá cao hay chủ động trong việc định giá sản phẩm (không phải là người
chấp nhận giá), ngành chè cũng cần phải có các giải pháp xây dựng thương hiệu
mạnh, thiết lập các kênh phân phối tại thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh công tác nghiên
cứu, xúc tiến thương mại...
3.4.3. Chiến lược phân phối cho sản phẩm chè Việt Nam
Theo như phân tích trong mục 2.4.5.3, chiến lược phân phối có thể coi là một
khâu yếu kém trong hoạt động Marketing Mix của các doanh nghiệp xuất khẩu chè
Việt Nam. Hệ thống phân phối nghèo nàn, hoạt động thiếu chặt chẽ, thiếu tính liên
kết. Đối với các loại sản phẩm chè nguyên liệu được phân phối qua các công ty
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thương mại, công ty sản xuất chế biến chè… sau đó các công ty này xuất khẩu cho
các công ty chế biến hoặc công ty thương mại của nước ngoài. Tóm lại, trong thời
gian qua, việc xây dựng kênh phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng chưa được
chú trọng.
Do đó đối với kênh phân phối cho loại chè nguyên liệu, cần tăng cường sự liên
kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong ngành chè trên cơ sở tự nguyện và đảm
bảo lợi ích của các bên tham gia. Trong chuỗi giá trị của ngành chè cần thực hiện
chuyên môn hóa và hợp tác hóa sâu sắc để đảm bảo tăng năng suất lao động, nâng
cao hiệu quả xuất khẩu. Trong chuỗi giá trị ngành chè xuất khẩu, các đơn vị lãnh
đạo của chuỗi nên là các công ty xuất khẩu chè lớn và những doanh nghiệp lớn này
nên thành lập một số chi nhánh tại những thị trường nhập khẩu chè lớn của Việt
Nam như Nga, Pakistan. Những chi nhánh thành lập tại thị trường nước ngoài là
đơn vị cầu nối thu thập thông tin thị trường, là đầu mối nhập khẩu chè và cung ứng
cho thị trường nước ngoài bên cạnh các kênh phân phối truyền thống khác.
Đối với các loại chè thành phẩm, loại chè có giá trị gia tăng cao, hiện nay phổ
biến các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam cũng chỉ xuất khẩu cho các đối tác
nước ngoài khi có đơn đặt hàng và chưa xây dựng được kênh phân phối trực tiếp
đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Đối với ngành chè, nhất là đối với sản phẩm chè
thành phẩm, việc thiết lập được kênh phân phối đóng vai trò rất quan trọng, nhưng
đối với các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam hiện nay do tiềm lực về tài chính
hạn chế, quy mô xuất khẩu các loại chè thành phẩm còn thấp, hạn chế về năng lực
do đó việc xây dựng kênh phân phối chưa được chú trọng.
Trong thời gian tới, trước mắt các doanh nghiệp xuất khẩu chè thành phẩm có
thể sử dụng các kênh phân phối độc lập của nước sở tại. Áp dụng hình thức này các
doanh nghiệp xuất khẩu chè có thể ký kết các hợp đồng phân phối, liên kết để phân
phối sản phẩm cho mình. Khi đó các doanh nghiệp xuất khẩu chè của Việt Nam có
thể tận dụng những lợi thế của đối tác về thương hiệu, kinh nghiệm, vốn và mạng
lưới phân phối sâu, rộng. Tuy nhiên, nhược điểm cơ bản của hình thức này là khó
kiểm soát trong quá trình thực hiện Marketing của doanh nghiệp, do đó sau một thời
gian, khi có chỗ đứng trên thị trường và được người tiêu dùng biết đến, doanh
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nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam nên xây dựng thêm các kênh phân phối trực tiếp để
chủ động trong việc thực hiện các chính sách marketing. Hoặc các doanh nghiệp
xuất khẩu chè Việt Nam có thể thông qua chi nhánh của các công ty xuất khẩu chè
Việt Nam tại các thị trường nhập khẩu chè lớn để xây dựng mạng lưới phân phối.
Cụ thể các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam có thể liên kết, hợp tác với
các công ty lớn xuyên quốc gia như Brock Bond, Lipton, Lyons Tetly, Twining... để
bán các sản phẩm chè cho họ, sau đó tiến tới thâm nhập vào các kênh, mạng lưới
tiêu thụ trên toàn cầu của họ. Hoặc cũng có thể hợp tác với những nước vốn là bạn
hàng của Việt Nam, đầu tư trực tiếp xây dựng các cơ sở chế biến, bao gói và thiết
lập hệ thống mạng lưới tiêu thụ ngay tại những nước đó.
3.4.4. Chiến lược xúc tiến cho sản phẩm chè Việt Nam
Để có chiến lược xúc tiến thành công, ngành chè Việt Nam cần phải xây dựng
được thương hiệu cho sản phẩm chè. Hiện tại hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu
chè Việt Nam đều xuất khẩu sản phẩm không có thương hiệu, xuất khẩu sản phẩm
thô. Các doanh nghiệp thường không tích cực xây dựng thương hiệu do không kiểm
soát được chất lượng đầu vào của nguyên liệu, do sợ chi phí cao, rủi ro lớn và phải
tốn nhiều công sức cho nghiên cứu và tạo ra sản phẩm mới. Hơn nữa, công tác xây
dựng thương hiệu đòi hỏi phải có quá trình lâu dài và tốn kém, với nguồn lực hạn
chế về vốn, kinh nghiệm, nên công tác xây dựng thương hiệu là công việc rất khó
khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam hiện nay.
Để việc xây dựng và phát triển thương hiệu chè Việt Nam, Chính phủ cần có
sự hỗ trợ về vốn, kinh phí cho doanh nghiệp vì xây dựng thương hiệu cũng chính là
một hoạt động đầu tư. Về phía doanh nghiệp, cần phối hợp với các tổ chức nghiên
cứu, công nghệ, đầu tư thích đáng cho hoạt động này để hình thành ý đồ thiết kế sản
phẩm mang thương hiệu Việt Nam có chất lượng và phù hợp với thị hiếu tiêu dùng.
Ngoài ra các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam cũng cần chú ý đến công tác
quảng bá sản phẩm và dành cho công tác này một khoản kinh phí hợp lý. Hiện thời
những công ty chè lớn của Việt Nam dành chưa đến 5% tổng chi phí cho quảng bá
sản phẩm, trong khi đó con số này của các công ty chè lớn trên thế giới là từ 15
20% tổng chi phí hàng năm.
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Khi xây dựng thương hiệu, cũng cần coi trọng việc đăng ký bản quyền tại các
thị trường trong và ngoài nước để tránh bị động làm các thủ tục đòi quyền sở hữu
khi nhãn hiệu hợp pháp của mình bị doanh nghiệp khác đăng ký.
Nghiên cứu luật về quảng bá sản phẩm của các thị trường và áp dụng các hình
thức quảng bá, xúc tiến thương hiệu theo đúng quy định của luật pháp các nước
nhập khẩu.
Nghiên cứu kỹ nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng để đưa ra và quảng bá các
thương hiệu phù hợp nhằm tạo ấn tượng mạnh mẽ cho khách hàng về những nét độc
đáo của sản phẩm và thương hiệu của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam.
Xúc tiến việc thâm nhập mạng lưới phân phối đa quốc gia như Metro,Big C…
cho một vài thương hiệu chè có uy tín của Việt Nam để có thể tận dụng những lợi
thế của đối tác về thương hiệu, kinh nghiệm, vốn… Sau đó dần dần phát triển
thương hiệu toàn cầu cho các sản phẩm này.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu chè nên tiếp tục khảo sát các thị
trường, tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế để giới thiệu và quảng cáo sản
phẩm, giúp người tiêu dùng tại các nước sở tại được biết nhiều hơn về sản phẩm chè
của Việt Nam.
3.5. Các giải pháp thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho sản
phẩm chè của Việt Nam đến năm 2020
3.5.1. Các giải pháp chính
3.5.1.1.

Giải pháp về sản xuất

· Quy hoạch các vùng chè
Ngành chè cần quy hoạch phát triển chè một cách hợp lý, lựa chọn những tỉnh,
những địa phương có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp nhất với cây chè để
đầu tư phát triển thành vùng tập trung chuyên canh lớn, tạo điều kiện đưa tiến bộ
khoa học vào sản xuất và quản lý một cách thuận lợi. Đồng thời không nên để phát
triển chè phân tán như trong thời gian vừa qua vì như vậy sẽ dẫn đến tình trạng chè
phát triển nhiều mà chất lượng kém.
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Trong những năm tới tập trung phát triển sản xuất chè ở các tỉnh theo kế hoạch
như sau:
 Đối với vùng thấp có độ cao dưới 100m so với mực nước biển là vùng sản
xuất chè chủ yếu có tiềm năng năng suất cao. Do đó thực hiện thâm canh cao, bón
phân hữu cơ kết hợp phòng trừ sâu bệnh, áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới để
tăng nhanh năng suất.
 Đối với các vùng chè có độ cao 100500m, nên phát triển các giống chè vừa
có năng suất cao, vừa có chất lượng tốt giành cho chế biến mặt hàng chè chất lượng
cao phục vụ cho xuất khẩu.
 Đối với các vùng núi cao có độ cao hơn 1000m, phát triển các giống chè
Shan núi cao để chế biến các mặt hàng cao cấp.
Ngoài ra tiếp tục xây dựng các vùng chè cao sản như ở Mộc Châu, Tam
Đường để sản xuất các loại chè chất lượng cao và chè hữu cơ để cung cấp cho thị
trường xuất khẩu.
· Cải tiến giống chè có chất lượng cao:
Để có thể nâng cao chất lượng chè cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè, vấn
đề cải tạo giống chè là rất cần thiết. Do đó việc tuyển chọn và nhân giống là điều
kiện tiên quyết ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng chè và là biện pháp quan trọng
để cung cấp nguyên liệu cho các mặt hàng chè đặc sản và xuất khẩu của Việt Nam.
Trong những năm tới, ngành chè cần cấm tuyệt đối nhân giống bằng chè hạt,
bằng các giống cũ, lẫn tạp. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước để đầu tư
vườn chè với giống mới, giống tốt cùng thiết bị công nghệ mới, góp phần phát triển
ngành chè.
Nhân nhanh các giống có năng suất và chất lượng tốt như: 777, LDP1, LDP2,
TR1777, Shan… Ngoài ra, tiếp tục nhập nội các giống chè của các nước có điều
kiện sinh thái gần giống với Việt Nam như Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Sri
Lanka, Nhật Bản.... Nhưng cũng cần chú ý đến đặc điểm sinh thái của từng loại
giống để bố trí trồng tại những vùng có điều kiện thổ nhưỡng thích hợp, nhằm mang
lại hiệu quả cao nhất như:
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 Giống Yabukita của Nhật Bản nên trồng ở những vùng ẩm, có độ cao dưới
800 m.
 Giống Ôlong, Kim Huyền, Ngọc Thuý, Văn Xương của Đài Loan có thể
trồng đại trà, nhưng thích hợp nhất vẫn là những vùng cao.
 Giống Bát Tiên của Trung Quốc, rất thích hợp với vùng đất ẩm và cao nhưng
vẫn phát huy hiệu quả khá ở vùng trung du.
 Bốn giống chè mới của vùng Assam, Darjeeling  Ấn Độ có thể trồng đại trà
ở các vùng khác nhau.
· Chăm sóc, thu hái và bảo quản chè:
Thực hiện sử dụng phân khoáng cân đối, đa yếu tố (hỗn hợp, phức hợp) trên
nền phân hữu cơ đầy đủ để vừa đảm bảo năng suất, chất lượng cao, an toàn thực
phẩm và hiệu quả cao trên cơ sở hiệu suất sử dụng phân bón cao.
Hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu, hóa học trên chè. Đẩy mạnh việc
quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), áp dụng các chế phẩm thảo mộc. Tuyệt đối không
sử dụng thuốc cấm, thuốc có tàn dư nhiều ngày, tuân thủ thật tốt thời gian cách ly
cần thiết khi thu hái chè.
Thu hái chè cần đảm bảo đúng cấp, đúng trật tự, đúng số lá chứa, sửa bằng
mặt tán để vừa tăng năng suất chè 1015%, vừa có chất lượng nguyên liệu đúng.
Đây cũng là cơ sở cho chế biến công nghệ tiết kiệm hiệu quả.
Nguyên liệu chè hái được đựng vào sọt thưa, bao túi thoáng, vận chuyển bằng
xe chuyên dùng và được bảo quản đúng quy cách, không để bị ôi, dập nát.
· Áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh và cải tạo vườn chè xuống
cấp:
Trong những năm 90 của thế kỷ trước, việc mở rộng diện tích chè tại một số
tỉnh diễn ra ồ ạt. Cùng một lúc, vừa mở rộng diện tích, vừa lo đầu tư thâm canh
trong điều kiện vốn hạn chế, vì thế trình độ thâm canh còn thấp, dẫn đến mức năng
suất chè nước ta chưa cao. Do đó, việc đầu tư mạnh cho thâm canh là rất cần thiết
và cần tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau:
Đảm bảo đồng đều trên diện tích thâm canh. Đối với những vườn chè già cỗi
không có khả năng phục hồi thì phải phá bỏ để trồng mới hoặc chuyển sang cây
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khác có hiệu quả hơn. Những diện tích có khả năng phục hồi thì đốn, trồng dặm và
tập trung chăm sóc, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật để đảm bảo năng suất.
Đối với diện tích trồng mới, cần đầu tư giống mới có năng suất, chất lượng
cao, đã được tuyển chọn; ứng dụng các biện pháp tiên tiến như trồng chè bằng giâm
cành và những kỹ thuật chăm sóc tiến bộ.
Tăng cường bón phân hữu cơ vi sinh tổng hợp, hướng dẫn các hộ gia đình làm
tủ cỏ, tủ chè lá già cỗi vào gốc chè để tăng độ mùn cho đất và giữ ẩm, giữ ấm cho
chè vụ đông.
· Thực hiện phương pháp sản xuất sạch, phương pháp thu hái tiên tiến:
Để nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm chè, cần áp dụng tiến bộ kỹ
thuật vào thu hoạch, xử lý, bảo quản theo tiêu chuẩn quốc tế. Thực hiện các quy
trình trồng, chế biến sạch theo các tiêu chuẩn như Global Gap, VietGap…
3.5.1.2.

Giải pháp về chế biến

Để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, cần đầu tư cho công nghệ sau thu hoạch (bảo
quản và chế biến). Hiện nay, nhiều cơ sở chế biến chè đã được xây dựng từ lâu với
công nghệ cũ và lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu bảo quản, chế biến phục vụ
xuất khẩu. Thêm vào đó, còn tới hơn 30% chè tươi được chế biến theo công nghệ
thủ công. Để nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm chè Việt Nam trên thị
trường thế giới, bên cạnh việc đầu tư xây dựng mới và mở rộng các nhà máy hiện
có, cần áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào thu hoạch, xử lý, bảo quản, chế biến theo tiêu
chuẩn quốc tế theo hướng:
 Nâng cấp các nhà máy chế biến hiện có, mở rộng qui mô tương xứng với nhu
cầu chế biến.
 Xây dựng một số nhà máy chế biến đặt tại vùng nguyên liệu đã được qui
hoạch. Lắp đặt các dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến, đảm bảo vệ sinh công
nghiệp và an toàn thực phẩm và đảm bảo chế biến hết sản lượng búp tươi của những
diện tích trồng mới.
 Ở những vùng sâu, vùng xa nên đầu tư xây dựng các xưởng chế biến công
suất nhỏ với thiết bị phù hợp và hoàn chỉnh, đảm bảo sản phẩm có chất lượng tốt
phục vụ cho xuất khẩu.
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 Xây dựng và mở rộng áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất lượng
(ISO), về phân tích rủi ro bằng phân tích tới hạn (HACCP), về ISO 22000 cho
doanh nghiệp chế biến thực phẩm và về quản lý môi trường (ISO 14001) để xuất
khẩu chè có xuất xứ, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.
 Thực hiện tốt công tác bảo quản chè sau thu hoạch và sau chế biến. Nước ta
có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, chè tươi sau thu hoạch rất dễ bị khô héo hoặc thối
rữa, chè sau chế biến dễ bị ẩm mốc. Do vậy, việc đầu tư cho công nghệ bảo quản là
rất quan trọng nhằm không làm giảm phẩm cấp sản phẩm, giữ được hương vị của
chè. Do đó cần kết hợp xử lý bảo quản tại vùng nguyên liệu, tại cơ sở chế biến gần
vùng nguyên liệu, tại các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, tại các kho cảng bến bãi
để vừa giữ được chất lượng chè tươi, chè đã chế biến, vừa giảm tỷ lệ hư hao, hạ giá
thành sản phẩm và đảm bảo chất lượng sản phẩm trong khi thời gian cung cấp chè
cho thị trường xuất khẩu phải kéo dài.
3.5.1.3.

Giải pháp về nâng cao năng lực hoạch định, triển khai thực hiện
chiến lược

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu chè của Việt Nam là các doanh nghiệp nhỏ và
vừa, trong đó rất nhiều doanh nghiệp hoạt động chưa có chiến lược, chưa quan tâm
đến sự phát triển lâu dài mà chỉ tồn tại theo các mục tiêu trước mắt, hơn nữa những
doanh nghiệp này tiến hành kinh doanh xuất khẩu dựa chủ yếu vào kinh nghiệm cá
nhân trên thương trường. Do đó để có thể thâm nhập vào thị trường thế giới một
cách bền vững, các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam cần xây dựng và triển
khai chiến lược hiệu quả.
Trước hết, hơn ai hết, từng doanh nghiệp là người hiểu rõ nhất về những điểm
mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với việc phát triển xuất khẩu chè của
doanh nghiệp mình. Vì vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam cần tiến
hành phân tích SWOT để đánh giá đúng năng lực của doanh nghiệp và xây dựng
được các chiến lược cụ thể và phù hợp với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần căn
cứ vào chiến lược kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp mà hình thành các chiến
lược chức năng, đặc biệt là chiến lược marketing cho phù hợp.
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Để có thể xây dựng chiến lược phù hợp, các doanh nghiệp cần có bộ phận
chuyên trách về thông tin thị trường. Nhiệm vụ của bộ phận này là phải thường
xuyên thu thập thông tin về thị trường như: nhu cầu, giá cả qua các kênh thông tin
khác nhau, qua các thông tin của các tổ chức sản xuất, kinh doanh chè thế giới. Sau
khi thông tin được xử lý, sẽ cung cấp cho lãnh đạo đơn vị, cho các bộ phận có liên
quan để sử dụng vào việc hoạch định chiến lược và điều hành sản xuất kinh doanh.
3.5.1.4.

Giải pháp về nghiên cứu và phát triển

Trong chuỗi giá trị của sản xuất kinh doanh chè, khâu tạo sản phẩm mới, bao
bì, thương hiệu và hệ thống phân phối tiêu thụ chè chiếm giữ tỷ lệ lớn và quyết định
đến hiệu quả, giá trị gia tăng trong sản xuất kinh doanh chè. Hơn nữa chè là mặt
hàng cảm quan, do đó công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, tạo ra các
sản phẩm đặc trưng, phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng là hết sức quan trọng.
Do đó để tạo ra các sản phẩm chè có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm khác và
tạo ra các sản phẩm chè đặc trưng, ngành chè cần phải:
 Đối với việc sản xuất nguyên liệu: Tăng cường đầu tư vốn, trang bị cho các
cơ sở nghiên cứu mô hình thực nghiệm, các vườn ươm giống, các trung tâm đo
lường dư lượng hóa chất trong chè. Nghiên cứu thực nghiệm phương pháp bón phân
trên lá chè, nghiên cứu cơ giới hóa trong canh tác chè, các biện pháp tưới, chống
hạn cho chè.
 Đối với hoạt động chế biến: Tập trung nghiên cứu và ứng dụng công nghệ
mới, sản xuất ra sản phẩm mới có giá trị cao cung cấp cho thị trường. Xây dựng, bổ
sung và hoàn chỉnh quy trình công nghệ sản xuất ra sản phẩm. Nghiên cứu quy trình
bảo quản để không làm giảm chất lượng chè và tăng độ ẩm trong quá trình lưu
thông. Nghiên cứu các công cụ, thiết bị cho chế biến và chăm sóc chè theo hướng
giảm chi phí và đảm bảo chất lượng chè nguyên liệu và chè thành phẩm.
Tích cực nghiên cứu các sản phẩm mới, sản phẩm chè mang tính đặc trưng
cao và nghiên cứu thị hiếu của khách hàng để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu
cầu của từng thị trường (màu sắc, hương vị, mùi…).
Tập trung cho khâu thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói chè các loại phù hợp với
yêu cầu của từng thị trường.
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3.5.1.5.

Giải pháp về xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè Việt Nam

Hầu hết chè xuất khẩu của Việt Nam hiện nay không có thương hiệu, sản
phẩm xuất khẩu chủ yếu dưới dạng xuất khẩu sản phẩm thô, sau đó được pha trộn,
chế biến lại ở nước ngoài. Do đó, muốn phát triển thị trường cho sản phẩm chè Việt
Nam, cần phải tạo ra sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, sản phẩm đó phải có
sức cạnh tranh và phù hợp với yêu cầu của thị trường.
Để có thể xây dựng thành công thương hiệu cho sản phẩm chè Việt Nam,
trước tiên ngành chè Việt Nam phải kiểm soát được chất lượng chè Việt Nam,
không để cho những sản phẩm không đảm bảo chất lượng, dư lượng thuốc trừ sâu,
hóa chất, tạp chất vô cơ… lọt ra thị trường. Hơn nữa, đối với những sản phẩm đồ
uống như chè, có tác động trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng, do đó việc
kiểm soát chất lượng phải đặt lên hàng đầu. Do đó ngành chè phải thực hiện nghiêm
chỉnh các quy trình kỹ thuật, quy trình công nghệ từ khâu sản xuất nguyên liệu đến
khâu tiêu thụ sản phẩm. Song song đó phải xây dựng các biện pháp kiểm soát về
chất lượng ở tất cả các khâu: từ công đoạn canh tác chè, chế biến, khâu đóng bao,
khâu bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ.
Để xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm chè Việt Nam, Chính
phủ cần có sự hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp vì thực chất xây dựng thương hiệu
cũng chính là một hoạt động đầu tư. Về phía doanh nghiệp, cần phối hợp với các tổ
chức nghiên cứu, công nghệ, đầu tư thích đáng cho hoạt động này để hình thành ý
đồ thiết kế sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam có chất lượng và phù hợp với thị
hiếu tiêu dùng. Khi xây dựng thương hiệu cần lưu ý như sau:
 Để có cơ sở dữ liệu xây dựng thương hiệu, ngành chè cũng như các doanh
nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam cần phải tiến hành nghiên cứu khách hàng mục tiêu
nhằm tìm hiểu cảm nhận của họ đối với sản phẩm chè, về độ nhận biết thương hiệu,
mức độ sử dụng và trung thành đối với thương hiệu; nghiên cứu các yếu tố quan
trọng ảnh hưởng đến quyết định mua hàng; xác định hình ảnh công ty lý tưởng
trong ngành hàng; xác định sự thật ngầm hiểu hay thấu hiểu khách hàng... Đây là cơ
sở tiền đề giúp ngành chè cũng như các doanh nghiệp xây dựng định vị thương hiệu
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nhằm tạo ra sự khác biệt và phù hợp đối với khách hàng trong từng phân khúc thị
trường.
 Coi trọng việc đăng ký bản quyền tại các thị trường trong và ngoài nước
nhằm tránh phải bị động trong các tranh chấp về quyền sở hữu thương hiệu.
 Áp dụng các hình thức quảng bá, xúc tiến thương hiệu theo đúng các quy
định của các nước nhập khẩu nhằm tạo ấn tượng mạnh mẽ cho khách hàng về
những nét độc đáo của sản phẩm và thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam.
3.5.1.6.

Giải pháp về xây dựng mối liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá
trị của ngành chè

Một trong những hạn chế của ngành chè Việt Nam là chất lượng không ổn
định, không kiểm soát được dư lượng thuốc trừ sâu…, chính điều này dẫn đến khó
khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam khi xây dựng thương hiệu. Do
đó các tác nhân trong chuỗi giá trị của ngành chè phải tăng cường mối liên kết để có
thể kiểm soát được chất lượng của sản phẩm chè. Cụ thể như sau:
 Đối với các hộ trồng chè: chủ động hợp tác với các nông hộ khác để tăng
hiệu quả qua việc tham gia các liên kết như hợp tác xã, tổ hợp tác, có điều kiện nhận
hỗ trợ về vốn để chuyển sang trồng các giống mới năng suất cao, được cung cấp vật
tư đầu vào với giá ưu đãi và những khoá tập huấn kỹ thuật hoặc đơn giản là tiếp cận
nguồn vốn tín dụng. Qua đó thắt chặt mối liên kết với các đơn vị chế biến hoặc
thông qua các hợp tác xã để xây dựng mối liên kết với các đơn vị chế biến. Ngoài
ra, hộ trồng chè cũng cần thay đổi định hướng sản xuất theo nhà xuất khẩu để liên
kết xây dựng dòng sản phẩm chè sạch, chè hữu cơ.
 Các đơn vị chế biến cần thúc đẩy liên kết dọc với các hộ trồng chè. Tiêu thụ
chè búp tươi cho nông dân bằng hình thức hợp đồng, bán cổ phần nhà máy chế biến
chè cho nông dân như ngành mía đường đã làm là những hình thức có thể vận dụng.
Các đơn vị chế biến cần trở thành trung tâm của chương trình chuyển giao tiến bộ
kỹ thuật giống, trồng, chăm sóc, phân bón, thu hái và thông tin ngành trong vùng.
Qua đó có thể tạo mối liên kết chặt giữa hộ trồng, thu mua với các đơn vị chế biến.
 Các doanh nghiệp xuất khẩu chè cần thực hiện chiến lược liên kết ngang và
chiến lược hội nhập dọc ngược (với người trồng chè) để có thể kiểm soát chất lượng
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hoặc xây dựng chiến lược sản phẩm mới. Qua đó nâng cao hiệu quả xuất khẩu cho
đơn vị. Hơn nữa, đối với một số doanh nghiệp xuất khẩu chè có đủ nguồn lực, có
thể thực hiện chiến lược khác biệt hóa sản phẩm bằng những sản phẩm chất lượng
cao, đặc thù cho các thị trường chấp nhận giá cao nhưng chất lượng cao thì bắt buộc
thực hiện liên kết dọc để tăng khả năng kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra, một số doanh nghiệp xuất khẩu chè có điều kiện cần thực hiện chiến
lược hội nhập dọc xuôi (về phía khách hàng) để xây dựng thương hiệu sản phẩm
của nhà sản xuất và phân phối tới người tiêu dùng.
Một vấn đề khác nữa của giải pháp xây dựng mối liên kết giữa các tác nhân
trong chuỗi giá trị của ngành chè là cần phải xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa
nhà nông – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp trong một chuỗi giá trị bảo đảm lợi
ích thỏa đáng, hợp lý và ổn định cho tất cả các bên tham gia. Trong chuỗi giá trị
ngành chè, phần hưởng lợi của người trồng chè là thấp nên họ có xu hướng ít trung
thành với chuỗi giá trị của ngành. Họ không quan tâm đến việc kiểm soát chất
lượng, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật,... và làm cho việc nâng cao chất
lượng sản phẩm của ngành chè càng thêm khó khăn hơn [3].Chính vì vậy để xây
dựng mối liên kết trong chuỗi giá trị ngành chè một cách ổn định, bền vững cần
phải đảm bảo và hài hòa lợi ích cho tất cả các bên tham gia trong chuỗi.
3.5.2. Các giải pháp hỗ trợ
3.5.2.1.

Giải pháp về đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng đội ngũ cán bộ và lao động thích hợp, có trình độ là yếu tố quan
trọng đối với ngành chè Việt Nam. Điều khó khăn cho công việc này đối với ngành
chè là phải tìm ra được nội dung, hình thức, đối tượng được đào tạo, huấn luyện cho
phù hợp và có lợi nhất. Bởi lẽ đội ngũ nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh
chè rất đông đảo, bao gồm lực lượng lao động làm chè tại các hộ gia đình, đội ngũ
công nhân nông trường trồng chè, công nhân trong các nhà máy chế biến chè, đội
ngũ chuyên viên kỹ thuật, quản lý, kinh tế, văn phòng, đội ngũ nhân viên bán hàng,
đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đội ngũ nghiên cứu thị
trường… Hơn nữa, tại một số tỉnh miền núi và trung du phía Bắc, mức độ phát triển
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kinh tế xã hội còn hạn chế, nên trình độ của người lao động, đội ngũ quản lý cũng
hạn chế. Vì thế, trọng tâm hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành
là tuỳ thuộc vào từng loại đối tượng mà có các giải pháp đào tạo, phát triển cho thật
phù hợp để mang lại hiệu quả cao. Cụ thể như sau:
 Đối với công nhân nông nghiệp và các hộ gia đình: hình thức đào tạo là tổ
chức mô hình lớp học theo công tác khuyến nông. Cán bộ khuyến nông xuống tận
các vùng chè, hướng dẫn kỹ thuật cụ thể và cùng làm đất, trồng cây và thu hái chè,
hướng dẫn cách bón phân và diệt trừ sâu bệnh có kết quả, để vừa sản xuất được chè
sạch, vừa ổn định được năng suất và chất lượng cây trồng.
 Đối với công nhân kỹ thuật: tiến hành mở các lớp học tại chỗ, trong đó vừa
học lý thuyết vừa học thực hành trên dây truyền thiết bị, tạo điều kiện cho người lao
động nắm được những kỹ thuật cơ bản của kỹ thuật sản xuất chè. Sau đó tiến hành
tổ chức các lớp tập huấn theo từng chuyên đề, phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ
thuật áp dụng trong ngành chè.
 Đối với cán bộ quản lý: cần tập trung bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về kinh
tế thị trường, về quan hệ kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế; kỹ năng chuyên môn
về nghiệp vụ ngoại thương, nghiên cứu thị trường và marketing quốc tế, tổ chức thu
thập và xử lý thông tin; về trình độ ngoại ngữ, khả năng giao tiếp và đàm phán tốt…
Ngoài ra cũng cần phải có kế hoạch, quy hoạch đào tạo và bồi dưỡng nguồn
nhân lực theo yêu cầu nhiệm vụ của công tác xuất khẩu chè trong thời gian tới. Tiến
tới áp dụng các nguyên tắc tiên tiến trong quản lý nguồn nhân lực, xác định vị trí,
chức danh, nhiệm vụ của công việc để tuyển chọn người cho phù hợp.
Hơn nữa cũng cần xây dựng các kế hoạch, chính sách hợp lý để tạo điều kiện
thu hút đội ngũ cán bộ, chuyên gia của các ngành có liên quan như đội ngũ cán bộ
khoa học kỹ thuật chuyên ngành chế biến, phát triển sản phẩm mới, chuyên gia
trong lĩnh vực xây dựng, quảng bá thương hiệu, chuyên gia marketing…
3.5.2.2.

Giải pháp về tài chính

Điểm yếu về tài chính hiện nay của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt
Nam là quy mô nhỏ, vốn hạn chế, do đó cần phát huy sức mạnh tự chủ, khai
thác, tận dụng và huy động triệt để nguồn vốn có thể có. Cụ thể là:
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Tận dụng đất đai và các ưu thế của hệ sinh thái vùng đồi, nâng cao hiệu quả
hoạt động tại các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, từ đó tăng lợi nhuận và bổ
sung nguồn vốn đầu tư từ lợi nhuận.
Kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh  liên kết, thông qua đó, đưa giống,
kỹ thuật mới, thiết bị công nghệ hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến vào sản xuất và
giải quyết một phần vấn đề tài chính.
Thực hiện liên kết, sát nhập với các doanh nghiệp khác để tăng quy mô, hiệu
quả sử dụng vốn, hiệu quả đầu tư. Huy động vốn tự có của các doanh nghiệp (kể cả
nguồn vốn nhàn rỗi của cán bộ công nhân viên).
Tận dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng các công
trình thủy lợi đầu mối, nghiên cứu khoa học và công nghệ, khuyến khích và chuyển
giao kỹ thuật mới về chè, hỗ trợ việc đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất…
3.6. Kiến nghị
3.6.1. Đối với Nhà nước
3.6.1.1.

Chính sách quy hoạch phát triển nguồn nguyên liệu

Quy hoạch và thực hiện quy hoạch những vùng sản xuất chè hàng hóa tập
trung, chuyên canh, tạo vùng nguyên liệu có chất lượng cao gắn với hệ thống tiêu
thụ và các cơ sở chế biến. Quy hoạch những vùng chè trọng điểm, những vùng chè
đặc sản nổi tiếng (Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Lâm Đồng…)
bằng các chính sách đầu tư hạ tầng, cụm liên kết ngành (cả ngang và dọc). Chẳng
hạn như hiện nay chè xanh Thái Nguyên, chè Suối Giàng có tiếng trong cả nước, do
đó cần khẩn trương quy hoạch để có thể mở rộng thị trường và phát triển thương
hiệu loại chè xanh ở cả thị trường trong và ngoài nước.
Quản lý đầu tư công nghiệp chế biến chè nhằm cân đối công suất chế biến với
khả năng vùng nguyên liệu. Cân đối các vùng nguyên liệu, định hướng những diện
tích đất phù hợp để trồng chè. Tiêu chuẩn hóa về công nghệ, quy trình quản lý, chất
lượng sản phẩm, vùng nguyên liệu... đối với các cơ sở chế biến chè công nghiệp.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần có chế tài đối với những cơ sở chế biến, nhà máy
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không đủ điều kiện về công nghệ, thiết bị, nguồn nguyên liệu. Buộc phải nâng cấp
hoặc ngừng sản xuất, đóng cửa.
3.6.1.2.

Chính sách hỗ trợ phát triển thị trường xuất khẩu

· Tham gia các hiệp định thương mại song phương, khu vực và đa phương,
mở rộng tiếp cận thị trường cho sản phẩm chè xuất khẩu của Việt Nam.
Những tác động ở tầm vĩ mô là vô cùng quan trọng trong việc phát triển thị
trường xuất khẩu và đảm bảo sự an toàn, bền vững cho hoạt động xuất khẩu. Việc
tăng cường phát triển quan hệ hợp tác lâu dài ở cấp Trung ương, cấp tỉnh giữa Việt
Nam và các nước, thực hiện ký kết các Hiệp định thương mại song phương (nhất là
với các nước có nhu cầu nhập khẩu chè), duy trì quan hệ thương mại bền vững ổn
định sẽ tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh xuất khẩu, hạn chế tình
trạng bị động như thời gian qua. Đặc biệt, việc cải thiện quan hệ thương mại giữa
Việt Nam với các quốc gia còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tăng cường mua
bán trực tiếp với đối tác nước ngoài, từ đó có thể nâng cao hiệu quả của hoạt động
xuất khẩu.
Những cuộc đàm phán nhằm nới lỏng các hàng rào phi thuế quan nhằm thống
nhất hóa các tiêu chuẩn vệ sinh, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nhận lẫn nhau các tiêu
chuẩn kỹ thuật và biện pháp kỹ thuật kiểm dịch thực vật, tiêu chuẩn chất lượng, vệ
sinh an toàn thực phẩm... có ý nghĩa thiết thực, “mở đường” cho các doanh nghiệp
xuất khẩu hàng hóa một cách thuận lợi.
· Thông qua các thương vụ, các trung tâm thương mại của Việt Nam ở nước
ngoài quảng bá, giới thiệu sản phẩm chè của Việt Nam.
Thiết lập các văn phòng đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài và xây
dựng các Trung tâm thương mại Việt Nam ở nước ngoài, nhất là tại những thị
trường nhập khẩu chè lớn và quan trọng của Việt Nam. Những văn phòng này ngoài
chức năng giới thiệu thương hiệu chè Việt Nam, là cầu nối giữa các doanh nghiệp
trong nước và doanh nghiệp nhập khẩu, còn có chức năng quan trọng là thu thập
thông tin thị trường, nắm bắt sự thay đổi về nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng tại nước
nhập khẩu, xu hướng giao dịch chè tại quốc gia nhập khẩu và cung cấp những thông
tin này cho các doanh nghiệp trong nước để định hướng sản xuất.
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Thúc đẩy vai trò xúc tiến thương mại của các tham tán thương mại ở các nước
trong việc quảng bá thương hiệu chè Việt, tìm kiếm và cung cấp thông tin thị trường
cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá và
từng bước khẳng định thương hiệu, nhãn hiệu chè Việt Nam trên thị trường thế giới.
Tổ chức hội chợ và triển lãm cho các nhà sản xuất, người buôn bán trong nước và
quốc tế. Tổ chức các phái đoàn thương mại của Chính phủ và hiệp hội làm việc với
thị trường chè nước ngoài ở cả các công ty nhà nước và tư nhân để họ có cơ hội gặp
gỡ với các nhà môi giới và khách hàng từ đó thiết lập các mối quan hệ mới, tham
quan tình hình sản xuất chè ở các nước sản xuất chính.
· Tổ chức, phát triển mạng lưới thông tin thương mại quốc gia
Nghiên cứu và tổ chức tốt hệ thống thông tin thường xuyên về thị trường sẽ
tạo điều kiện cho người sản xuất, kinh doanh xuất khẩu nắm bắt được những cơ hội
của thị trường, đồng thời giúp các cơ quan chức năng của Nhà nước nắm được
những diễn biến của thị trường để kịp thời ứng phó nhằm thực hiện chức năng điều
hành vĩ mô đối với thị trường.
Do đó cần tích hợp các nguồn thông tin về thị trường chè thế giới và trong
nước như: biến động giá trên thị trường thế giới; thị hiếu, khẩu vị của người dùng
chè ở các nước tiêu thụ chè lớn trên thế giới; cung cầu chè thế giới; tình hình mua
bán chè trên thế giới; chính sách liên quan đến quản lý chất lượng vệ sinh an toàn,
thuế quan của các nước nhập khẩu,... vào website của Bộ Nông nghiệp và PTNT
hoặc Hiệp hội chè Việt Nam để xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về ngành
hàng chè xuất khẩu. Qua đó giúp người xuất khẩu chè Việt Nam hiểu biết, vận dụng
và tổ chức sản xuất tạo những sản phẩm thỏa mãn yêu cầu của người tiêu dùng và
tuân thủ luật pháp của nước nhập khẩu.
Ngoài ra, Bộ Công Thương và Bộ chuyên ngành cần tạo điều kiện thuận lợi để
các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu chè xúc tiến mở văn phòng đại diện ở nước
ngoài, tăng cường cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng nước ngoài, từ đó
củng cố và phát triển thị trường, tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại với bạn
hàng nước ngoài.
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3.6.1.3.

Chính sách hoàn thiện phương thức tổ chức quản lý ngành chè và
kiểm soát chất lượng chè

Để tạo ra một sản phẩm chè thành phẩm, liên quan đến rất nhiều khâu như
trồng, chế biến, đấu trộn, đóng gói và tiêu thụ. Trong khi đó, do thiếu sự liên kết
chặt chẽ giữa hộ trồng chè, người thu mua, các nhà sản xuất, chế biến, đơn vị xuất
khẩu và hệ thống quản lý nhà nước chưa đạt hiệu quả, hiệu lực như mong muốn nên
dẫn đến tình trạng tranh mua tranh bán, sốt giá ảo và cho ra thị trường những sản
phẩm kém chất lượng.
Do đó, để tạo ra được uy tín về thương hiệu, uy tín về chất lượng của ngành
chè Việt Nam trên thị trường thế giới, quan trọng nhất là cách tổ chức quản lý hết
sức chặt chẽ, khoa học giữa các khâu canh tác, công nghiệp chế biến, kho tàng, hệ
thống phân phối sản phẩm. Cụ thể:
 Không chỉ xây dựng tiêu chuẩn chất lượng đối với chè thành phẩm, mà còn
phải phải xây dựng các tiêu chuẩn đối với việc trồng chè, thu hoạch, chế biến, đóng
gói.
 Thiết lập và thực thi hệ thống kiểm soát chất lượng chè xuất khẩu và chè nội
tiêu ở tất cả các khâu thiết yếu nhất của hệ thống canh tác (trồng, chăm sóc, thu
hoạch, bảo quản nguyên liệu); trong nhà máy chế biến (dây chuyền, thiết bị, quy
trình công nghệ, vệ sinh công nghiệp); và xuất khẩu.
 Đầu tư xây dựng hệ thống kiểm nghiệm chất lượng, đặc biệt dư lượng hóa lý
trong sản phẩm chè tại các vùng, trên phạm vi cả nước, bằng hình thức các trạm cố
định và lưu động, cả nội địa và cửa khẩu, vừa kiểm soát định kỳ vừa kiểm soát theo
lô mẫu, lô hàng, không để lọt sản phẩm không đủ tiêu chuẩn chất lượng ra thị
trường.
3.6.1.4.

Các chính sách khuyến khích hỗ trợ khác

Thực thi những hỗ trợ nằm trong hộp xanh theo Hiệp định nông nghiệp của
WTO nhằm hỗ trợ cho ngành trồng chè. Những họat động có thể là cải thiện cơ sở
hạ tầng: nâng cao chất lượng đường giao thông, nhà kho bãi và phương tiện vận
chuyển; đầu tư vào thủy lợi sẽ tạo điều kiện cho cach tác chè vào mùa khô; ưu tiên
đầu tư cho công nghệ chế biến để tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm chè; đầu tư
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cho các hệ thống cơ sở cần thiết để phát triển ngành chế biến, đóng gói; nghiên cứu,
nhập nội giống chè giúp những người trồng chè cải thiện được năng suất; tăng
cường dịch vụ khuyến nông cho các hộ trồng chè, phổ biến những kỹ thuật trồng
trọt với chi phí thấp nhưng có thể cho giá trị lớn.
Hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ
quản lý, cán bộ kỹ thuật nhằm xây dựng đội ngũ quản lý của doanh nghiệp có trình
độ, có năng lực kinh doanh và có sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia trong các ngành
nghề có liên quan như quảng bá thương hiệu, xây dựng thương hiệu…
Nhà nước cần hỗ trợ đầu tư, xây dựng những chính sách phù hợp tạo điều kiện
cho các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cho chè Việt Nam. Chẳng hạn, Nhà
nước cần có chính sách lựa chọn những doanh nghiệp xuất khẩu chè lớn để xây
dựng thương hiệu, đồng thời, cho những doanh nghiệp này vay vốn với lãi suất ưu
đãi giống như cho vay ưu đãi dài hạn khi đầu tư xây dựng thương hiệu bởi lẽ chi phí
xây dựng thương hiệu quá lớn nhiều khi làm các doanh nghiệp nản chí.
Hỗ trợ một phần kinh phí cho việc đăng ký, bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho một số
vùng chè nổi tiếng của Việt Nam như Bảo Lộc, Suối Giàng, Phú Thọ, Tuyên
Quang, Thái Nguyên.
Thành lập quỹ bảo hiểm xuất khẩu chè, dựa trên nguồn thu là mua bảo hiểm
với mức giá bảo hiểm đảm bảo cho người kinh doanh thu hồi được vốn đầu tư,
trang trải được chi phí và có lợi nhuận thỏa đáng. Khi xuất khẩu với mức giá cao
hơn mức giá bảo hiểm thì thu một phần chênh lệch đưa vào quỹ bảo hiểm. Ngược
lại, khi giá xuất khẩu xuống thấp thì trích Quỹ để hỗ trợ cho các thành viên.
Hỗ trợ tài chính để giúp hộ nông dân trồng chè hữu cơ hoặc sản xuất theo quy
trình VietGAP, Global GAP đạt được các chứng nhận của các công ty nước ngoài.
Ngoài ra, Nhà nước cần hỗ trợ về mặt tài chính cho các doanh nghiệp xuất
khẩu chè thực hiện việc tham gia các hội trợ, triển lãm chè trên thế giới để doanh
nghiệp có cơ hội tìm các đối tác.
3.6.2. Đối với Hiệp hội chè Việt Nam
Thúc đẩy và hỗ trợ phát triển các mối liên kết giữa các tác nhân tham gia trong
chuỗi giá trị (cả chiều liên kết dọc và ngang). Kết nối chặt chẽ giữa các tác nhân
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tham gia trong chuỗi giá trị là vấn đề rất quan trọng. Bởi lẽ, việc tăng cường liên kết
giúp các hộ trồng chè có thể tiếp cận những kênh tiêu thụ ổn định hơn. Với liên kết
chặt, các thương gia và đơn vị chế biến có thể thu gom được khối lượng chè lớn với
chất lượng đồng đều hơn. Qua đó cải thiện được chất lượng cho đơn vị xuất khẩu.
Sự liên kết sẽ giúp tạo ra chuỗi giá trị gia tăng lớn hơn cho ngành chè. Chỉ có liên
kết dọc giữa người trồng, chế biến chè xuất khẩu mới thể thực hiện và kiểm soát
chiến lược khác biệt hoá sản phẩm chè xuất khẩu. Sự liên kết này mới giúp thay đổi
cơ cấu sản phẩm theo giống cũng như kiểm soát được chất lượng búp thu hoạch và
cả dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
Đẩy mạnh khai thác thương hiệu Cheviet, giải quyết những vướng mắc trong
quá trình khai thác thương hiệu cheviet. Nếu sử dụng thành công thương hiệu
“Cheviet” sẽ giúp cho sản phẩm chè của Việt Nam có điều kiện thâm nhập vào các
thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao. Bởi vì theo Hiệp hội chè Việt Nam, chỉ những sản
phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn: nguyên liệu tốt, chế biến đúng với tiêu chuẩn
Việt Nam (những tiêu chuẩn này đã được xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn
quốc tế) mới được quyền gắn thương hiệu Cheviet. Ngoài ra, để thương hiệu
“Cheviet” được các nước nhập khẩu chấp nhận, Hiệp hội cần phải thực hiện nghiêm
túc những định hướng đã đề ra đó là mời các chuyên gia từ các thị trường nhập
khẩu lớn sản phẩm chè của Việt Nam vào kiểm tra để họ công nhận, từ đó chấp
nhận các sản phẩm gắn thương hiệu Quốc gia "Cheviet".
Tăng cường họat động xúc tiến thương mại với thị trường thế giới. Hiệp hội
cần đóng vai trò tích cực trong việc thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại
như tổ chức các chương trình khảo sát thị trường, quảng bá văn hoá chè Việt Nam
trên cơ sở phối hợp tốt với các Phòng Thương mại của các nước nhập khẩu chè chủ
yếu, tổ chức các chương trình Festival chè để quảng bá rộng rãi thương hiệu
Cheviet...
Vận động xây dựng quỹ bảo hiểm xuất khẩu chè Việt Nam từ các nguồn vốn
và tài sản của ngành chè để hình thành nguồn vốn tập trung, chủ động hỗ trợ sản
xuất  kinh doanh sản phẩm xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đơn vị
thành viên, nâng cao chất lượng sản phẩm chè.
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Chủ động tăng cường cung cấp những thông tin có chất lượng và thiết thực đối
với ngành chè Việt Nam như tình hình sản xuất, năng suất, thị trường, doanh nghiệp
chế biến, xuất khẩu, nhu cầu, thị hiếu của các nước tiêu thụ chè... thông qua tạp chí
“Thế giới chè”.
3.6.3. Đối với các doanh nghiệp
Để có thể thâm nhập vào thị trường thế giới một cách bền vững, các doanh
nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam cần xây dựng và triển khai chiến lược hiệu quả. Để
làm được điều này, các doanh nghiệp cần tiến hành phân tích SWOT để đánh giá
đúng năng lực của doanh nghiệp và xây dựng được các chiến lược cụ thể và phù
hợp với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần căn cứ vào chiến lược kinh doanh
tổng thể của doanh nghiệp mà hình thành các chiến lược chức năng, đặc biệt là
chiến lược marketing cho phù hợp. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần có bộ phận
chuyên trách về thông tin thị trường.
Chè là mặt hàng cảm quan, do đó công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm
mới, tạo ra các sản phẩm đặc trưng, phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng là hết
sức quan trọng. Các doanh nghiệp cần chú ý đầu tư công tác nghiên cứu, phát triển
sản phẩm mới. Hơn nữa, về lâu dài, để có thể đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất
lượng sản phẩm chế biến, qua đó tạo điều kiện nâng cao giá trị gia tăng cho ngành
chè, các doanh nghiệp cần phải nâng cấp, đổi mới các thiết bị công nghệ và lựa
chọn công nghệ để tạo ra các sản phẩm phù hợp với đòi hỏi của thị trường.
Hầu hết chè xuất khẩu của Việt Nam hiện nay không có thương hiệu, do đó,
muốn phát triển thị trường cho sản phẩm chè Việt Nam, cần phải tạo ra sản phẩm
mang thương hiệu Việt Nam, sản phẩm đó phải có sức cạnh tranh và phù hợp với
yêu cầu của thị trường. Các doanh nghiệp cần phối hợp với các tổ chức nghiên cứu,
công nghệ, đầu tư thích đáng cho hoạt động này để hình thành ý đồ thiết kế sản
phẩm mang thương hiệu Việt Nam có chất lượng và phù hợp với thị hiếu tiêu dùng.
Các doanh nghiệp phải đóng vai trò là đơn vị quan trọng, chủ chốt trong việc
hình thành mối liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị của ngành chè. Mối
liên kết này phải đảm bảo sự phân chia lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi một
cách thỏa đáng, hợp lý và ổn định.
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Các doanh nghiệp cần có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho
đội ngũ cán bộ quản lý, cần tập trung bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về kinh tế thị
trường, về quan hệ kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế; kỹ năng chuyên môn về
nghiệp vụ ngoại thương, nghiên cứu thị trường và marketing quốc tế, tổ chức thu
thập và xử lý thông tin; về trình độ ngoại ngữ, khả năng giao tiếp và đàm phán tốt…
Các doanh nghiệp cũng cần có chính sách liên kết, liên doanh, sát nhập với các
doanh nghiệp khác để tăng quy mô, hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả đầu tư.

TÓM TẮT CHƯƠNG 3
Định hướng mục tiêu thâm nhập thị trường thế giới của ngành chè Việt Nam
là tiếp tục củng cố, mở rộng và đa dạng hóa thị trường. Tiến tới xây dựng thương
hiệu chè Việt Nam trở thành loại chè có chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và
có uy tín thương hiệu trên thị trường thế giới.Do đó quan điểm sản xuất và xuất
khẩu chè của Việt Nam đến năm 2020 là phát huy lợi thế so sánh của ngành chè,
đẩy mạnh xuất khẩu, từng bước vươn ra thị trường khu vực và quốc tế, góp phần cải
biến cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất cho cây chè.
Để thâm nhập thị trường thế giới, ngành chè Việt Nam có thể lựa chọn chiến
lược chi phí thấp và chiến lược khác biệt hóa để tạo lợi thế cạnh tranh. Ngành chè
Việt Nam rất có điều kiện để có thể thực hiện chiến lược chi phí thấp và chiến lược
khác biệt hóa sản phẩm thành công. Tuy nhiên để thực hiện được hai chiến lược
này, ngành chè Việt Nam phải khắc phục được những điểm yếu về chất lượng, vệ
sinh an toàn thực phẩm, xây dựng những thương hiệu đủ mạnh, tạo ra những sản
phẩm mang tính đặc trưng, thâm nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu...
Tùy vào từng phân khúc thị trường mà ngành chè có thể lựa chọn các chiến
lược cạnh tranh phù hợp. Chẳng hạn đốivới sản phẩm xuất khẩu lớn nhất của Việt
Nam là chè đen dạng rời, trong giai đoạn 20112015, bằng chiến lược chi phí thấp
để: ổn định quy mô xuất khẩu tại Phân khúc thị trường 8, đẩy mạnh nỗ lực xâm
nhập theo thứ tự ưu tiên vào Phân khúc thị trường 5, 3 và 4; đến giai đoạn 2016

168

2020, xâm nhập vào phân khúc thị trường thứ 1 và thứ 2, đồng thời mở rộng phân
khúc thị trường thứ 8.
Về chiến lược sản phẩm cho các sản phẩm chè xuất khẩu của Việt Nam, điều
quan trọng nhất hiện nay là ngành chè phải nâng cao được chất lượng chè, từ đó có
thể phân loại các sản phẩm nguyên liệu theo từng cấp độ về phẩm cấp khác nhau,
từng giống chè khác nhau để cung cấp vào đúng các phân khúc thị trường yêu cầu.
Đối với những sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng cao, ngoài công tác nâng cao
chất lượng sản phẩm chè nói chung, cần chọn lọc ra những loại chè đặc sản của Việt
Nam như chè Suối Giàng (Yên Bái), chè Shan Tuyết (Hà Giang), chè Đắng (Cao
Bằng)… để tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, tạo điều kiện để thực hiện
chiến lược khác biệt hóa sản phẩm.
Về chiến lược giá, chỉ khi nào chất lượng chè của Việt Nam được nâng lên,
các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam mới có thể dành được quyền chủ động
trong việc định giá sản phẩm. Khi đó đối với những phân khúc thị trường mới thâm
nhập, các doanh nghiệp xuất khẩu chè có thể sử dụng chiến lược giá thấp để thâm
nhập. Tuy nhiên sau khi thâm nhập ổn định, cần theo dõi sát tình hình biến động của
thị trường để thực hiện phương thức định giá hiện hành. Riêng đối với sản phẩm
chè đặc trưng và quan trọng là phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng thì có thể
định giá cao cho những sản phẩm này.
Về chiến lược phân phối,trong thời gian tới, trước mắt các doanh nghiệp xuất
khẩu chè thành phẩm có thể sử dụng các kênh phân phối độc lập của nước sở tại.
Áp dụng hình thức này các doanh nghiệp xuất khẩu chè có thể ký kết các hợp đồng
phân phối, liên kết để phân phối sản phẩm cho mình. Khi có chỗ đứng trên thị
trường, doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam nên xây dựng thêm các kênh phân
phối trực tiếp để chủ động trong việc thực hiện các chính sách marketing.
Để có chiến lược xúc tiến thành công, ngành chè Việt Nam cần phải xây dựng
được thương hiệu cho sản phẩm chè. Các doanh nghiệp cần phối hợp với các tổ
chức nghiên cứu, đầu tư thích đáng cho hoạt động xây dựng thương hiệu để hình
thành ý đồ thiết kế sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam có chất lượng và phù hợp
với thị hiếu tiêu dùng. Nghiên cứu kỹ nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng để đưa
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ra và quảng bá các thương hiệu phù hợp nhằm tạo ấn tượng mạnh mẽ cho khách
hàng về những nét độc đáo của sản phẩm và thương hiệu của các doanh nghiệp xuất
khẩu chè Việt Nam.
Để giúp ngành chè Việt Nam có thể thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường
thế giới cho sản phẩm chè Việt Nam đến năm 2020, tác giả đã đề xuất 2 nhóm giải
pháp thực hiện chiến lược đó là:
Nhóm giải pháp chính, bao gồm 6 giải pháp: Giải pháp về sản xuất; Giải
pháp về chế biến; Giải pháp về nâng cao năng lực hoạch định, triển khai thực hiện
chiến lược; Giải pháp về nghiên cứu và phát triển; Giải pháp về xây dựng thương
hiệu cho sản phẩm chè Việt Nam; Giải pháp về xây dựng mối liên kết giữa các tác
nhân trong chuỗi giá trị của ngành chè.
Nhóm giải pháp hỗ trợ, bao gồm 2 giải pháp: Giải pháp về đào tạo phát triển
nguồn nhân lực; Giải pháp về tài chính.
Ngoài ra, tác giả cũng nêu một số kiến nghị đối với Nhà nước, Hiệp hội chè
Việt Nam và đối với các doanh nghiệp nhằm giúp ngành chè Việt Nam có thể thâm
nhập hiệu quả hơn vào thị trường thế giới. Những hỗ trợ quan trọng nhất là xây
dựng chương trình quốc gia xúc tiến xuất khẩu chè, xây dựng chương trình thương
hiệu quốc gia. Sớm hoàn thành quy hoạch vùng trồng chè, quy hoạch về chế biến.
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KẾT LUẬN
Trong thời gian qua, ngành chè của Việt Nam đã phát triển nhanh chóng. Xuất
khẩu chè của Việt Nam hiện đứng thứ 5 trên thế giới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp
xuất khẩu chè của Việt Nam vẫn chỉ xuất khẩu sang một vài thị trường chính như
Pakistan, Nga, Đài Loan và giá xuất khẩu thấp hơn so với giá trung bình của thế
giới. Do đó hiệu quả xuất khẩu của ngành chè và các doanh nghiệp xuất khẩu chè
Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng mà nguyên nhân chủ yếu là do ngành chè
Việt Nam cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu chè chưa có chiến lược dài hạn và
khả thi để thâm nhập thị trường thế giới.
Với mong muốn xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho sản
phẩm chè của Việt Nam, khung lý thuyết về hoạch định chiến lược thâm nhập thị
trường thế giới được thu thập và xây dựng. Trên cơ sở đó các số liệu thứ cấp và sơ
cấp đã được thu thập và xử lý. Các phương pháp thống kê mô tả, thống kê phân
tích, mô hình tuyến tính, thủ tục phân tích cụm đã được sử dụng để phân tích và
kiến giải các nguyên nhân.
Để đạt được mục tiêu của đề tài, tác giả đã tiến hành đánh giá đặc điểm của thị
trường chè thế giới. Cụ thể, đã tiến hành đánh giá thực trạng cung cầu, xuất nhập
khẩu chè trên thị trường thế giới, nghiên cứu bài học kinh nghiệm của các quốc gia
xuất khẩu chè thành công trên thế giới.
Qua phân tích thực trạng sản xuất, xuất khẩu và phân tích đặc điểm, lợi thế
cạnh tranh của các quốc gia xuất khẩu cho thấy có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến
lợi thế cạnh tranh của từng quốc gia. Kết quả các quốc gia xuất khẩu chè được phân
thành 8 nhóm. Mỗi nhóm có đặc trưng về lợi thế cạnh tranh và thế mạnh riêng của
từng nhóm.
Khi phân tích về các quốc gia nhập khẩu chè, tác giả đã xác định 14 biến số
tác động đến quy mô và giá nhập khẩu chè của các quốc gia nhập khẩu chè. Trên cơ
sở những biến số này, các quốc gia nhập khẩu chè được phân thành 8 phân khúc thị
trường. Mỗi phân khúc thị trường có những đặc điểm kinh tế xã hội khác nhau, có
đặc điểm thị trường khác nhau về mức độ cạnh tranh, quy mô của các đối thủ cạnh
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tranh, chủng loại sản phẩm nhập khẩu…
Trên cơ sở phân tích cung cầu chè thế giới, kết hợp với nghiên cứu về thực
trạng hoạt động sản xuất, xuất khẩu chè, tình hình thâm nhập thị trường thế giới của
sản phẩm chè Việt Nam, những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ của ngành
chè xuất khẩu Việt Nam và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu chè
Việt Nam được xác định.Trên cơ sở đó tác giả xây dựng chiến lược thâm nhập thị
trường thế giới cho sản phẩm chè Việt Nam đến năm 2020. Ngoài ra, tác giả đã đề
xuất 2 nhóm giải pháp thực hiện chiến lược đó là:
Nhóm giải pháp chính, bao gồm 6 giải pháp: Giải pháp về sản xuất; Giải
pháp về chế biến; Giải pháp về nâng cao năng lực hoạch định, triển khai thực hiện
chiến lược; Giải pháp về nghiên cứu và phát triển; Giải pháp về xây dựng thương
hiệu cho sản phẩm chè Việt Nam; Giải pháp về xây dựng mối liên kết giữa các tác
nhân trong chuỗi giá trị của ngành chè.
Nhóm giải pháp hỗ trợ, bao gồm 2 giải pháp: Giải pháp về đào tạo phát triển
nguồn nhân lực; Giải pháp về tài chính.
Tác giả cũng nêu một số kiến nghị đối với Nhà nước, Hiệp hội chè Việt Nam
và đối với các doanh nghiệp nhằm giúp ngành chè Việt Nam có thể thâm nhập hiệu
quả hơn vào thị trường thế giới.
Trong luận án này, tác giả hiện chỉ mới nghiên cứu các nhà xuất khẩu và nhà
nhập khẩu dưới góc độ quốc gia và chỉ mới hoạch định chiến lược thâm nhập thị
trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam dưới góc độ ngành hàng. Từng
doanh nghiệp cụ thể trên cơ sở chiến lược này sẽ nghiên cứu sâu thêm về mặt hàng
cụ thể, đối thủ cạnh tranh và khách hàng cụ thể để tiến hành thâm nhập. Đây chính
là giới hạn và hướng nghiên cứu tiếp theo của luận án.
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Bảng câu hỏi khảo sát mức độ ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam

Thưa quý Anh/Chị,
Chúng tôi đang thu thập dữ liệu cho nghiên cứu: Hoạch định chiến lược thâm
nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam đến năm 2020. Chúng tôi
rất mong Anh/Chị cho những ý kiến giúp chúng tôi làm sáng tỏ TẦM QUAN
TRỌNG CỦA CÁC YẾU TỐ KHI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH XUẤT KHẨU CHÈ.
Các số liệu khảo sát này sẽ giúp cho chúng tôi rất nhiều trong việc xây dựng
chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam. Mọi
thông tin điều tra sẽ được cam kết bảo mật của tác giả. Thông tin phản hồi sẽ được
gởi đến các Anh/Chị khi có yêu cầu.
Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ!
PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN
· Họ tên người nhận xét:
· Cơ quan công tác:
· Chuyên môn:
· Địa chỉ liên hệ:
· Điện thoại:
CÁC VẤN ĐỀ XIN ĐƯỢC BIẾT Ý KIẾN
Ý kiến của Anh/Chị được thể hiện bằng việc mã hóa bằng điểm số cho các vấn
đề nêu trong bảng dưới đây theo cách thức:
Rất không

Không quan

quan trọng

trọng

1

2

Bình thường

Quan trọng

Rất quan
trọng

3

Yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh

4

5

Điểm số
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1
1. Năng lực quản trị
2. Nguồn nhân lực
3. Năng lực tài chính
4. Năng lực marketing
5. Năng lực cạnh tranh về giá
6. Năng lực cạnh tranh thương hiệu
7. Năng lực nghiên cứu và triển khai
8. Năng lực công nghệ sản xuất
9. Năng lực phát triển quan hệ kinh doanh
10. Năng lực tổ chức xuất khẩu
11. Năng lực xử lý tranh chấp thương mại

2

3

4

5
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Phụ lục 2: Bảng câu hỏi khảo sát năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất
khẩu chè Việt Nam

Thưa quý Anh/Chị,
Chúng tôi đang thu thập dữ liệu cho nghiên cứu: Hoạch định chiến lược thâm
nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam đến năm 2020. Chúng tôi
rất mong Anh/Chị cho những ý kiến giúp chúng tôi làm sáng tỏ MỨC ĐỘ CÁC
NHÂN TỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP ANH/CHỊ
ĐANG LÀM VIỆC.
Các số liệu khảo sát này sẽ giúp cho chúng tôi rất nhiều trong việc xây dựng
chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam. Mọi
thông tin điều tra sẽ được cam kết bảo mật của tác giả. Thông tin phản hồi sẽ được
gởi đến các Anh/Chị khi có yêu cầu.
Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ!
PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN
· Tên công ty của Anh/Chị:
· Địa chỉ:
· Họ tên người nhận xét:
· Chuyên môn:
· Điện thoại:
PHẨN THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
· Tổng số công nhân viên:
· Tổng số vốn của Công ty:
· Những sản phẩm xuất khẩu chủ yếu:
· Thị trường xuất khẩu chính:
· Kim ngạch xuất khẩu năm gần nhất:
CÁC VẤN ĐỀ XIN ĐƯỢC BIẾT Ý KIẾN
Ý kiến của Anh/Chị xin được mã hóa bằng điểm số theo các mức độ như sau:
Rất yếu

Yếu

Trung bình

Khá

Rất mạnh

1

2

3

4

5
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Mức độ đạt được
Yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh
1
1. Năng lực quản trị
2. Nguồn nhân lực
3. Năng lực tài chính
4. Năng lực marketing
5. Năng lực cạnh tranh về giá
6. Năng lực cạnh tranh thương hiệu
7. Năng lực nghiên cứu và triển khai
8. Năng lực công nghệ sản xuất
9. Năng lực phát triển quan hệ kinh doanh
10. Năng lực tổ chức xuất khẩu
11. Năng lực xử lý tranh chấp thương mại

2

3

4

5

183

Phụ lục 3: Bảng câu hỏi khảo sát về hoạch định chiến lược thâm nhập thị
trường thế giới của doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam
Thưa quý Anh/Chị,
Chúng tôi đang thu thập dữ liệu cho nghiên cứu: Hoạch định chiến lược thâm
nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam đến năm 2020. Chúng tôi
rất mong Anh/Chị cho những ý kiến giúp chúng tôi làm sáng tỏ về CÔNG TÁC
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI CỦA
DOANH NGHIỆP ANH/CHỊ ĐANG LÀM VIỆC.
Các số liệu khảo sát này sẽ giúp cho chúng tôi rất nhiều trong việc xây dựng
chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam. Mọi
thông tin điều tra sẽ được cam kết bảo mật của tác giả. Thông tin phản hồi sẽ được
gởi đến các Anh/Chị khi có yêu cầu.
Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ!
PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN
· Tên công ty của Anh/Chị:
· Địa chỉ:
· Họ tên người trả lời:
· Chuyên môn:
· Điện thoại:
PHẨN THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
· Tổng số công nhân viên:
· Tổng số vốn của Công ty:
· Những sản phẩm xuất khẩu chủ yếu:
· Thị trường xuất khẩu chính:
· Kim ngạch xuất khẩu năm gần nhất:
CÁC VẤN ĐỀ XIN ĐƯỢC BIẾT Ý KIẾN
1. Công ty bắt đầu tham gia xuất khẩu chè từ năm nào? ……………
2. Công ty có xác định mục tiêu thâm nhập thị trường thế giới hay không?
¨ Không
¨ Có. Nếu CÓ, mục tiêu thâm nhập thị trường thế giới của công ty là gì?
…………………………………………………………………………………….
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3. Khách hàng tự tìm đến công ty hay công ty chủ động tìm kiếm?
¨ Toàn bộ là khách hàng tự tìm đến
¨ Phần lớn là do khách hàng tự tìm đến
¨ Phần lớn là công ty tìm kiếm
¨ Toàn bộ là do công ty chủ động tìm kiếm
¨ Khác (ghi rõ)
4. Công ty tổ chức thu thập thông tin thị trường thế giới như thế nào?
…………………………………………………………………………………….
5. Công ty tìm kiếm thị trường mới như thế nào và việc lựa chọn (tuyển lựa) thị
trường mục tiêu ra sao?
…………………………………………………………………………………….
6. Công ty có những lợi thế cạnh tranh nào trên thị trường thế giới? Chiến lược
cạnh tranh của công ty là gì?
…………………………………………………………………………………….
7. Sản phẩm xuất khẩu của công ty như thế nào?
 Loại chè? ………………….
 Trọng lượng? ……………...
 Bao bì? …………………
 Nhãn mác, có thương hiệu hay không? ………………………
8. Công ty định giá bán trên cơ sở nào? Công ty định giá bán giống nhau cho toàn
bộ thị trường hay khác nhau đối với từng thị trường, từng khách hàng?
…………………………………………………………………………………….
9. Kênh phân phối được thiết lập như thế nào?
…………………………………………………………………………………….
10. Công ty có xây dựng chiến lược xúc tiến sản phẩm quốc tế hay không? Nếu có,
hoạt động xúc tiến công ty thực hiện như thế nào?
…………………………………………………………………………………….
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Phụ lục 4: Trình tự tiến hành phân tích lợi thế cạnh tranh của các quốc gia
xuất khẩu chè
Các biến số sử dụng để phân tích:
Theo mô hình kim cương của Michael Porter, lợi thế cạnh tranh của một quốc
gia được thể hiện ở sự liên kết của 4 nhóm yếu tố: (1) điều kiện về yếu tố sản xuất;
(2) chiến lược công ty, cấu trúc và cạnh tranh nội địa; (3) điều kiện về cầu và (4)
các ngành công nghiệp phụ trợ và liên quan. Các yếu tố này tác động qua lại lẫn
nhau và hình thành nên lợi thế cạnh tranh quốc gia. Ngoài ra còn 2 yếu tố khác là
chính phủ và các yếu tố ngẫu nhiên cũng có thể tác động đến 4 yếu tố cơ bản kể
trên.
Do không thu thập được số liệu chi tiết về điều kiện yếu tố sản xuất như là
nguồn nhân lực, nguồn vốn, cơ sở hạ tầng cũng như chiến lược công ty… của từng
quốc gia xuất khẩu chè trên thế giới. Trong luận án này, sử dụng các biến số sau để
đại diện cho những yếu tố trên.
· Chỉ số Lợi thế so sánh biểu hiện RCA (Revealed Comparative Advantage):
Chỉ số RCA chỉ ra khả năng cạnh tranh xuất khẩu của một quốc gia về một sản
phẩm xác định trong mối tương quan với mức xuất khẩu thế giới của sản phẩm đó.
RCA = ( EXA / EA ) : ( EXW / EW )
EXA: Kim ngạch XK chè của nước A
EA: Tổng kim ngạch XK của nước A
EXW: tổng kim ngạch XK chè của toàn thế giới
EW: tổng kim ngạch XK của toàn thế giới
Chỉ số RCA dựa vào xuất khẩu phản ánh một cách tương đối mức độ chuyên
môn hóa trong xuất khẩu của một nền kinh tế trong mối quan hệ tới mức độ chuyên
môn hóa của thế giới. Chẳng hạn, chỉ số RCA của ngành chè càng lớn, mức độ
chuyên môn hóa của ngành chè trong một nền kinh tế so với mức độ chuyên môn
hóa của thế giới càng cao, qua đó thể hiện rằng lợi thế so sánh của ngành chè cũng
mạnh hơn. Chính vì vậy, chỉ số RCA cho chúng ta biết được lợi thế so sánh của
ngành chè tại một quốc gia xuất khẩu chè so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, các
tính toán về RCA thường chỉ dừng lại ở việc chỉ ra kết quả tính toán và đi đến kết
luận về ngành mà quốc gia được tính toán có hay không lợi thế cạnh tranh mà
không diễn giải, chỉ ra được nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh đó xuất phát từ những
yếu tố nào như là yếu tố về cầu, yếu tố về sản xuất, yếu tố về chiến lược công ty,
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hay cạnh tranh nội địa… Do đó chúng ta cũng cần thêm các biến số khác để có thể
phản ánh đầy đủ lợi thế cạnh tranh của một quốc gia.
· Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI (Global Competitiveness Index)
Đây là chỉ số được xây dựng bởi Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), phản ánh
năng lực cạnh tranh toàn cầu của từng quốc gia, điểm tối đa là 7. Chỉ số này được
xây dựng dựa vào 9 chỉ số con như sau: Yếu tố thể chế; Cơ sở hạ tầng; Ổn định kinh
tế vĩ mô; Y tế và giáo dục phổ thông; Giáo dục và đào tạo nghề; Tính hiệu quả của
thị trường hàng hóa; Tính hiệu quả của thị trường lao động; Tính phức tạp của thị
trường tài chính; Mức sẵn có của khoa học công nghệ.
· Chỉ số quyền tự do kinh tế EFW (Economic Freedom of the World)
Chỉ số EFW do tổ chức Fraser Institute (USA) tính toán hàng năm. Chỉ số
Quyền tự do kinh tế được đo bởi 42 chỉ tiêu trong năm lĩnh vực: quy mô chính phủ;
kết cấu pháp lý và các quyền tài sản; tiếp cận đến vốn; tự do thương mại quốc tế;
quy định về tín dụng, các hoạt động lao động và kinh doanh. Trên cơ sở 42 chỉ tiêu
này một chỉ số được tính trong thang giữa 10, cực đại và 0, cực tiểu. Ngoài ra 5 lĩnh
vực trên như quy mô của chính phủ; kết cấu pháp lý và các quyền tài sản cũng được
tính toán thành 5 chỉ số con.
· Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm
· GDP bình quân đầu người tính theo giá cố định năm 2000
· GNI bình quân đầu người, theo phương pháp Atlas
· Tiêu thụ chè bình quân đầu người
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Nhân tố quyết định lợi thế cạnh tranh quốc gia và các biến số phân tích
Các biến số:
 Yếu tố thể chế
 Ổn định kinh tế vĩ mô
 Quy mô của chính phủ
 Kết cấu pháp lý và các
quyền tài sản
 Tự do thương mại quốc tế
 Quy định về tín dụng, các
hoạt động lao động và
kinh doanh

Chính phủ

Các biến số:
 Tính hiệu quả của
thị trường hàng
hóa
 Tính hiệu quả của
thị trường lao
động
 Tính hiệu quả của
thị trường tài
chính

Các biến số:
 GDP đầu người
 GNI đầu người
 Mức tiêu thụ
chè bình quân
đầu người

Chiến lược công ty, cấu trúc
và cạnh tranh nội địa

Điều kiện về yếu tố sản
xuất

Các biến số:
 Chỉ số RCA
 Chỉ số GCI
 Chỉ số EFW

Các ngành công nghiệp
phụ trợ và liên quan

Các biến số:
 Cơ sở hạ tầng
 Y tế và giáo dục
phổ thông
 Giáo dục và đào
tạo nghề
 Tiếp cận đến vốn

Điều kiện về cầu

Sự ngẫu
nhiên

Các biến số:
 Mức sẵn có của
khoa học công
nghệ

Nguồn: Jaffee & Gordon (1992), Ali, Ghoudhry & Lister (1997) và Phát triển của
tác giả
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Danh sách các biến số và nguồn số liệu
Stt Các biến số
Nguồn số liệu
1. Chỉ số Lợi thế so sánh biểu hiện RCA trung bình 5 năm [41], [60]
(20052009)
2.

Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) năm 2009 (điểm
tối đa là 7)

[56]

3.

· Yếu tố thể chế

[56]

4.

· Cơ sở hạ tầng

[56]

5.

· Ổn định kinh tế vĩ mô

[56]

6.

· Y tế và giáo dục phổ thông

[56]

7.

· Giáo dục và đào tạo nghề

[56]

8.

· Tính hiệu quả của thị trường hàng hóa

[56]

9.

· Tính hiệu quả của thị trường lao động

[56]

10.

· Tính phức tạp của thị trường tài chính

[56]

11.

· Mức sẵn có của khoa học công nghệ

[56]

12. Chỉ số quyền tự do kinh tế EFW (điểm tối đa là 10)

[39]

13.

· Quy mô chính phủ

[39]

14.

· Kết cấu pháp lý và các quyền tài sản

[39]

15.

· Tiếp cận đến vốn

[39]

16.

· Tự do thương mại quốc tế

[39]

17.

· Quy định về tín dụng, các hoạt động lao động và
kinh doanh

[39]

18. GDP bình quân đầu người/năm, giai đoạn 20052009, giá cố
định năm 2000 (USD/người/năm)
19. GNI bình quân đầu người/năm, giai đoạn 20052009, giá hiện
hành, theo phương pháp Atlas (USD/người/năm)

[60]

20. Mức tiêu thụ chè bình quân người/năm, giai đoạn 20052009
(kg/người/năm)

[41]

[60]

Số liệu và quốc gia phân tích:
Những quốc gia được sử dụng trong phân tích này là những quốc gia có số
lượng xuất khẩu chè trung bình một năm trong giai đoạn 20052009 từ 250 tấn/năm
trở lên. Theo các chuyên gia ngành chè với số lượng xuất khẩu hoặc nhập khẩu dưới
250 tấn/năm/quốc gia, quy mô xuất khẩu hoặc thị trường tiêu thụ của những quốc
gia này quá nhỏ. Như vậy có 72 quốc gia thỏa mãn điều kiện này. Tuy nhiên, trong
72 quốc gia này, có 1 quốc gia là Indonesia không đưa vào nghiên cứu, vì quốc gia
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này không có số liệu thống kê đầy đủ chi tiết về các loại chè. Sau đó số liệu kim
ngạch xuất khẩu, sản lượng xuất khẩu và giá xuất khẩu chè của từng quốc gia và
được phân theo từng loại chè sẽ được tính toán và phân tích. Các số liệu này được
tính trung bình một năm trong giai đoạn 20052009. Nguồn số liệu lấy từ United
Nations Commodity Trade Statistics Database [58].
Phương pháp phân tích dữ liệu:
Trước tiên các quốc gia sẽ được tiến hành phân nhóm theo các tiêu chí về quy
mô sản lượng xuất khẩu và giá chè xuất khẩu của từng quốc gia và phân theo từng
loại chè. Về tiêu chí quy mô sản lượng chè xuất khẩu, các quốc gia sẽ được phân
thành 4 nhóm dựa theo tứ phân vị, theo đó nhóm 1 bao gồm các quốc gia ở phân vị
thứ 1 và nhóm 4 bao gồm các quốc gia ở phân vị thứ 4.
Về tiêu chí giá xuất khẩu, các quốc gia sẽ được phân thành 4 nhóm dựa theo
tần suất và độ phân tán của số liệu. Nhóm 1 bao gồm các quốc gia có giá xuất khẩu
dưới giá trị trung bình 1σ (dưới X  1σ), nhóm 2 bao gồm các quốc gia có giá xuất
khẩu từ 1σ đến dưới giá trị trung bình (từ X  1σ đến dưới X ), nhóm 3 bao gồm
các quốc gia có giá xuất khẩu từ giá trị trung bình đến dưới +1σ (từ X đến dưới X
+1σ), nhóm 4 bao gồm các quốc gia có giá xuất khẩu từ giá trị trung bình +1σ (từ
X +1σ).

Như vậy, các quốc gia xuất khẩu chè sẽ được phân theo các nhóm theo cách
thức nêu trên, cụ thể như sau:
+ Các quốc gia xuất khẩu chè được phân theo quy mô sản lượng xuất khẩu của
từng quốc gia và phân theo 5 phân nhóm nhỏ như sau:
(1) Phân nhóm các quốc gia xuất khẩu chè theo quy mô sản lượng xuất
khẩu chè của từng quốc gia thành 4 nhóm theo tứ phân vị (viết tắt là:
Quan0902_Quartile)
(2) Phân nhóm các quốc gia xuất khẩu chè theo quy mô sản lượng xuất
khẩu chè xanh, đóng gói dưới 3kg của từng quốc gia thành 4 nhóm theo
tứ phân vị (viết tắt là: Quan090210_Quartile)
(3) Phân nhóm các quốc gia xuất khẩu chè theo quy mô sản lượng xuất
khẩu chè xanh, dạng rời trên 3kg của từng quốc gia thành 4 nhóm theo
tứ phân vị (viết tắt là: Quan090220_Quartile)
(4) Phân nhóm các quốc gia xuất khẩu chè theo quy mô sản lượng xuất
khẩu chè đen, đóng gói dưới 3kg của từng quốc gia thành 4 nhóm theo
tứ phân vị (viết tắt là: Quan090230_Quartile)
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(5) Phân nhóm các quốc gia xuất khẩu chè theo quy mô sản lượng xuất
khẩu chè đen, dạng rời trên 3kg của từng quốc gia thành 4 nhóm theo tứ
phân vị (viết tắt là: Quan090240_Quartile)
+ Các quốc gia xuất khẩu chè được phân theo giá chè xuất khẩu của từng quốc
gia và phân theo 5 phân nhóm nhỏ như sau:
(1) Phân nhóm các quốc gia xuất khẩu chè theo giá chè xuất khẩu của từng
quốc gia thành 4 nhóm theo tần suất và độ phân tán (viết tắt là:
Price0902_Group)
(2) Phân nhóm các quốc gia xuất khẩu chè theo giá chè xuất khẩu của loại
chè xanh, đóng gói dưới 3kg của từng quốc gia thành 4 nhóm theo tần
suất và độ phân tán (viết tắt là: Price090210_Group)
(3) Phân nhóm các quốc gia xuất khẩu chè theo giá chè xuất khẩu của loại
chè xanh, dạng rời trên 3kg của từng quốc gia thành 4 nhóm theo tần
suất và độ phân tán (viết tắt là: Price090220_Group)
(4) Phân nhóm các quốc gia xuất khẩu chè theo giá chè xuất khẩu của loại
chè đen, đóng gói dưới 3kg của từng quốc gia thành 4 nhóm theo tần
suất và độ phân tán (viết tắt là: Price090230_Group)
(5) Phân nhóm các quốc gia xuất khẩu chè theo giá chè xuất khẩu của loại
chè đen, dạng rời trên 3kg của từng quốc gia thành 4 nhóm theo tần suất
và độ phân tán (viết tắt là: Price090240_Group)
Ngoài ra theo đặc điểm của ngành chè trên thế giới, hiện nay chỉ có khoảng
trên 35 nước trồng chè, nhưng số quốc gia xuất khẩu chè lên đến trên 70 nước. Như
vậy hơn một nửa các quốc gia xuất khẩu chè là nhập khẩu từ nước khác, sau đó chế
biến, đấu trộn và xuất khẩu. Do đó để có thể so sánh, đối chiếu đặc điểm của những
nước chuyên trồng chè, xuất khẩu và những nước không trồng chè mà chỉ nhập
khẩu, sau đó chế biến, đấu trộn và xuất khẩu trở lại, tiến hành phân nhóm các quốc
gia theo tiêu chí này thành 2 nhóm sau:
(1) Nhóm 1 bao gồm những quốc gia chuyên trồng chè và có xuất khẩu
(2) Nhóm 2 bao gồm những quốc gia không trồng chè mà nhập khẩu chè, chế
biến và xuất khẩu sang các nước khác.
Sau khi phân nhóm, sử dụng các công cụ thống kê để phân tích. Các công cụ
được sử dụng ở đây gồm 2 nhóm: (1) các chỉ tiêu thống kê mô tả, gồm trung bình
mẫu; kích thước mẫu; phương sai mẫu (hoặc độ lệch chuẩn); giá trị max, min;
khoảng biến thiên,… (2) các phân tích thống kê, kiểm định tính độc lập giữa các
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nhóm; kiểm định sự bằng nhau trung bình giữa các nhóm bằng cách sử dụng phân
tích phương sai (ANOVA) với mức ý nghĩa là 10%, kiểm định giả thuyết về sự
bằng nhau giữa hai trung bình tổng thể bằng phép kiểm định Ttest với mức ý nghĩa
là 10% (các kết quả kiểm định được trình bày tại Phụ lục 9 và Phụ lục 10). Những
phân tích này nhằm tìm ra những đặc trưng khác biệt về lợi thế cạnh tranh
giữa các nhóm quốc gia xuất khẩu chè.
Kết quả phân tích như sau:
·

Đối với chỉ số RCA
Chúng ta thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức RCA khi phân

nhóm theo sản lượng chè xuất khẩu và phân nhóm theo sản lượng chè đen dạng rời,
theo hướng sản lượng xuất khẩu chè và sản lượng chè đen dạng rời xuất khẩu càng
tăng khi RCA tăng (xem Phụ lục 5). Tuy nhiên, không có sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê về chỉ số này giữa các nhóm quốc gia khi phân theo sản lượng các loại chè
xanh, chè đen đóng gói. Như vậy, chúng ta thấy rằng quốc gia nào có chỉ số RCA
càng cao thì quy mô sản lượng xuất khẩu chè nói chung tăng lên, nhưng lại có xu
hướng tăng ở những loại chè dạng rời, trên 3kg, chưa có thương hiệu, còn những
loại chè khác thì không thể hiện được loại chè nào có ưu thế xuất khẩu.
Điểm đặc biệt là khi phân nhóm các quốc gia theo giá trung bình của các loại
chè, chúng ta thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về chỉ số RCA giữa các
nhóm quốc gia xuất khẩu chè, theo hướng các quốc gia có chỉ số RCA cao lại có giá
xuất khẩu chè thấp (xem Phụ lục 6). Ngoài ra, những nhóm quốc gia có giá xuất
khẩu thấp (nhóm 1 và nhóm 2) lại là những quốc gia có lợi thế so sánh cao hơn so
với các nhóm còn lại (xem Phụ lục 6). Điều này phần nào cho thấy những quốc gia
có RCA cao lại không phải là những quốc gia có giá xuất khẩu chè cao.
Mặc dù nói chung chỉ số RCA không diễn giải, chỉ ra được nguồn gốc của lợi
thế cạnh tranh của một quốc gia đối với một hàng hóa cụ thể xuất phát từ những yếu
tố nào. Tuy nhiên từ những đặc điểm của ngành chè, chúng ta có thể suy luận
rằng, lợi thế cạnh tranh biểu hiện cho sản phẩm chè ở đây của từng quốc gia có thể
xuất phát từ những lợi thế như đất đai, thổ nhưỡng, năng suất, lao động, khí hậu.
Khi đó những quốc gia có lợi thế cạnh tranh biểu hiện cao có khối lượng và kim
ngạch xuất khẩu cao, tuy nhiên giá xuất khẩu chưa cao. Ngược lại có thể những
quốc gia xuất khẩu khác mặc dù có lợi thế so sánh biểu hiện thấp nhưng có những
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nguồn lợi thế cạnh tranh khác nên có thể xuất khẩu giá cao hơn, nhưng với sản
lượng xuất khẩu thấp hơn.
·

Đối với chỉ số GCI và EFW
Điểm đáng chú ý khi phân nhóm các quốc gia xuất khẩu theo sản lượng chè

xanh đóng gói, chúng ta thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về chỉ số trên giữa
các nhóm quốc gia xuất khẩu chè. Qua Phụ lục 5cho thấy đối với nhóm quốc gia
phân theo sản lượng chè xanh đóng gói, các chỉ số trên tăng từ nhóm 1 đến nhóm 4.
Điều đó cho thấy ở những quốc gia có năng lực cạnh tranh toàn cầu và quyền tự do
kinh tế cao có khả năng xuất khẩu các sản phẩm chè đã đóng gói và có thương hiệu
càng cao.
Ngoài ra, qua các phân nhóm về giá chè xuất khẩu đều cho thấy có sự khác
biệt có ý nghĩa thống kê về các chỉ số trên của từng quốc gia đối với giá chè xuất
khẩu của tất cả các loại chè. Qua Phụ lục 6cho thấy quốc gia càng có năng lực cạnh
tranh toàn cầu và quyền tự do kinh tế thì có giá chè xuất khẩu càng cao. Điều này có
thể do tại những quốc gia này các công ty đã quen với sự cạnh tranh mạnh mẽ ở
trong nước và dễ dàng thành công trên thị trường thế giới.
·

Đối với các biến số thuộc về vai trò của chính phủ
Khi phân tích các biến số ổn định kinh tế vĩ mô; quy mô của chính phủ; quy

định về tín dụng, các hoạt động lao động và kinh doanh của các quốc gia phân theo
sản lượng và giá xuất khẩu theo các phân nhóm khác nhau, chúng ta không thấy sự
khác biệt có ý nghĩa thống kê nào giữa các nhóm và cũng không thấy xu hướng nào
rõ rệt giữa các biến số này qua các nhóm khác nhau trong cùng một phân nhóm.
Đối với biến số tự do thương mại quốc tế, khi phân nhóm các quốc gia theo
sản lượng, chúng ta thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về biến số tự do
thương mại quốc tế giữa các nhóm trong cùng một phân nhóm. Theo xu hướng quốc
gia nào mức độ tự do thương mại quốc tế tốt hơn, xuất khẩu nhiều loại sản phẩm
chè đóng gói hơn, giảm xuất khẩu chè dạng rời (xem Phụ lục 5). Tuy nhiên khi
phân nhóm các quốc gia theo giá của tất cả các loại chè, chúng ta cũng thấy có sự
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm quốc gia theo từng phân nhóm, theo
hướng giá xuất khẩu càng cao khi mức độ tự do thương mại quốc tế tốt hơn (xem
Phụ lục 6).
·

Đối với các biến số liên quan đến yếu tố sản xuất
Trong hầu hết các phân nhóm phân theo sản lượng, không thấy sự khác biệt có

ý nghĩa thống kê nào trong số những biến số trên giữa các nhóm quốc gia xuất khẩu.
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Điều này cho thấy những biến số trên không đóng góp nhiều vào sự khác biệt về lợi
thế cạnh tranh về mặt số lượng xuất khẩu giữa các quốc gia xuất khẩu chè.
·

Đối với các biến số liên quan đến cấu trúc và cạnh tranh nội địa
Khi phân tích biến số trên phân theo sản lượng cho thấy chỉ có riêng biến số

tính hiệu quả của thị trường hàng hóa và tính hiệu quả của thị trường lao động có sự
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm quốc gia khi phân nhóm theo sản
lượng chè xanh đóng gói.
Hơn nữa nếu các thị trường trên hoạt động có hiệu quả còn giúp cho việc xuất
khẩu của các quốc gia mang lại hiệu quả cao hơn thông qua giá xuất khẩu tăng cao
hơn. Điều này được chứng minh khi chúng ta phân nhóm các quốc gia xuất khẩu
theo giá xuất khẩu, qua phân tích ANOVA chúng ta thấy có sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê đối với các biến số trên giữa các quốc gia xuất khẩu trong từng phân nhóm
với xu hướng tăng dần từ nhóm 1 sang nhóm 4 (xem Phụ lục 6).
·

Đối với biến số mức sẵn có của khoa học công nghệ
Khi phân nhóm các quốc gia theo sản lượng chè xanh và chè đen đóng gói, có

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức sẵn có của khoa học công nghệ giữa các
nhóm quốc gia. Cụ thể mức sẵn có của khoa học công nghệ của từng quốc gia tăng
dần khi di chuyển từ nhóm 1 sang nhóm 4. Tuy nhiên, khi phân nhóm các quốc gia
xuất khẩu theo sản lượng chè đen dạng rời, chúng ta cũng thấy có sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê về mức sẵn có của khoa học công nghệ của từng quốc gia giữa các
nhóm quốc gia, nhưng theo xu hướng ngược lại với xu hướng trên (xem Phụ lục 5).
Tương tự như vậy khi phân nhóm các quốc gia theo giá xuất khẩu, chúng ta đều
thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức sẵn có của khoa học công nghệ của
từng quốc gia giữa các nhóm quốc gia với xu hướng quốc gia nào có mức sẵn có
của khoa học công nghệ cao hơn sẽ xuất khẩu chè với giá cao hơn ở tất cả các loại
chè (xem Phụ lục 6).
·

Đối với các biến số liên quan đến điều kiện về cầu
Khi các quốc gia xuất khẩu được phân nhóm theo sản lượng xuất khẩu chè

xanh, chè đen đóng gói, chúng ta thấy có xu hướng GDP và GNI bình quân đầu
người của các quốc gia xuất khẩu tăng dần khi dịch chuyển từ nhóm 1 sang nhóm 4.
Như vậy phải chăng khi thu nhập của người dân trong nước tăng lên, người tiêu
dùng trong nước trở nên khắt khe hơn, sành điệu hơn buộc các công ty trong nước
phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao về chất lượng, đặc điểm của sản phẩm. Hơn nữa
khi phân nhóm các quốc gia theo giá chè xuất khẩu, chúng ta đều thấy GDP và GNI

194

bình quân đầu người gia tăng và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm
quốc gia.
Tiếp theo các quốc gia xuất khẩu chè sẽ được phân theo 2 nhóm:Nhóm 1
bao gồm những quốc gia chuyên trồng chè, xuất khẩu và Nhóm 2 bao gồm những
quốc gia không trồng chè mà chỉ nhập khẩu chè, chế biến, xuất khẩu để làm rõ sự
khác biệt về các đặc điểm, lợi thế cạnh tranh giữa hai nhóm này.
Qua Phụ lục 7cho thấy giá trị trung bình của hầu hết các biến số phân theo
nhóm quốc gia trồng chè và không trồng chè có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê,
chỉ trừ biến số mức tiêu thụ bình quân theo đầu người và biến số quy mô của chính
phủ là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm (xem các kết quả
kiểm định Ttest tại Phụ lục 10). Theo Phụ lục 7, chúng ta thấy lợi thế so sánh biểu
hiện trung bình của nhóm quốc gia trồng chè là 68,84 so với nhóm quốc gia không
trồng chè là 0,72 (gấp 95 lần). Trong khi đó ở tất cả các biến số còn lại của nhóm
các quốc gia không trồng chè cũng cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm các
quốc gia trồng chè (xem Phụ lục 7). Mặc dù đối với biến số mức tiêu thụ chè bình
quân đầu người giữa 2 nhóm quốc gia không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê,
nhưng về con số tuyệt đối mức tiêu thụ bình quân đầu người của nhóm quốc gia
không trồng chè cũng cao hơn nhóm quốc gia trồng chè (0,70 kg/người/năm so với
0,62 kg/người/năm).
Chính những con số này lại khẳng định lại những quốc gia trồng chè với lợi
thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai thì kim ngạch xuất khẩu và sản lượng
xuất khẩu cao hơn các quốc gia không trồng chè. Nhưng tại các quốc gia không
trồng chè mặc dù không có lợi thế tự nhiên nhưng có những lợi thế khác như môi
trường cạnh tranh tốt hơn, tính hiệu quả của các thị trường cao hơn, tính sẵn có của
khoa học kỹ thuật, sự hỗ trợ từ phía cầu (mức tiêu dùng trong nước cao hơn), khách
hàng khắt khe hơn làm cho các doanh nghiệp xuất khẩu của những quốc gia này có
năng lực cạnh tranh cao hơn từ đó xuất khẩu những sản phẩm có hàm lượng giá trị
gia tăng cao hơn, với giá cao hơn và hiệu quả xuất khẩu cũng cao hơn. Điều này
được chứng minh cụ thể hơn qua các con số trong Phụ lục 8.
Qua Phụ lục 8 cho thấy các quốc gia trồng chè với lợi thế tự nhiên đều có số
lượng xuất khẩu của các loại chè cao hơn so với quốc gia không trồng chè. Cụ thể
đối với chè đóng gói dưới 3kg, trung bình sản lượng xuất khẩu của mỗi quốc gia
trồng chè chiếm 0,71% tổng sản lượng xuất khẩu chè của thế giới so với 0,14% của
nhóm quốc gia không trồng chè. Đối với chè rời trên 3kg, trung bình sản lượng xuất
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khẩu của mỗi quốc gia trồng chè cũng cao hơn các quốc gia không trồng chè
(2,63% so với 0,10%).
Tuy nhiên khi phân tích cơ cấu các loại chè xuất khẩu giữa 2 nhóm quốc gia
này, chúng ta thấy tại các quốc gia không trồng chè, loại chè xuất khẩu chủ yếu là
chè đóng gói dưới 3kg (chiếm tỷ trọng 52%) so với loại chè rời trên 3kg là (48%).
Trong khi đó tỷ trọng loại chè đóng gói dưới 3kg trong cơ cấu các loại chè xuất
khẩu của nhóm quốc gia trồng chè chỉ đạt 27,28% và chè rời trên 3kg là 72,72%.
Như vậy chúng ta có thể thấy mặc dù về quy mô sản lượng các quốc gia trồng chè
xuất khẩu nhiều hơn nhưng trong cơ cấu xuất khẩu các loại chè thì các quốc gia
không trồng chè lại xuất khẩu chủ yếu là chè đóng gói, có thương hiệu hơn (tỷ trọng
chè đóng gói dưới 3kg của nhóm quốc gia không trồng chè gấp gần 2 lần so với
nhóm quốc gia trồng chè).
Qua Phụ lục 8 cũng cho thấy giá xuất khẩu trung bình của các loại chè của
nhóm quốc gia không trồng chè đều cao hơn có ý nghĩa thống kê so với giá xuất
khẩu của nhóm các quốc gia trồng chè. Cụ thể giá chè xuất khẩu trung bình của
nhóm quốc gia không trồng chè là 5,42 USD/kg so với 3,19 USD/kg của nhóm quốc
gia trồng chè (gấp 1,7 lần), giá chè xanh đóng gói dưới 3kg là 8,55 USD/kg của
nhóm quốc gia không trồng chè so với 4,67 USD/kg của nhóm quốc gia trồng chè.
Tương tự như vậy cho các loại chè còn lại (xem Phụ lục 8).
Một điểm khá nổi bật nữa là mặc dù giá của các loại chè xuất khẩu của nhóm
quốc gia không trồng chè cao hơn giá xuất khẩu của nhóm quốc gia trồng chè
nhưng mức độ cao hơn này cũng có sự khác nhau giữa các loại chè. Cụ thể giá chè
đóng gói dưới 3kg của nhóm các quốc gia không trồng chè đạt 7,66 USD/kg so với
4,12 USD/kg của nhóm quốc gia trồng chè (gấp 1,9 lần), nhưng giá chè rời trên 3kg
của nhóm các quốc gia không trồng chè cũng cao hơn nhóm quốc gia trồng chè, 4,5
USD/kg so với 2,82 USD/kg (chỉ gấp có 1,6 lần). Như vậy mặc dù giá xuất khẩu
của nhóm quốc gia không trồng chè cao hơn giá xuất khẩu của nhóm quốc gia trồng
chè ở tất cả các loại chè, nhưng giá xuất khẩu của những mặt hàng chè chế biến, có
thương hiệu thì mức độ chênh lệch giá lại cao hơn so với mức độ chênh lệch về giá
của các loại chè khác. Kết quả là đối với nhóm quốc gia không trồng chè tỷ trọng
sản lượng chè xuất khẩu dưới 3kg chiếm 52%, nhưng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu
của loại chè này đạt 59,49%, trong khi đó các con số này lần lượt là 27,28% và
29,68% tại nhóm các quốc gia trồng chè.
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Sau khi phân tích đặc trưng giữa các nhóm theo các tiêu chí nêu trên, những
biến số nào có mức ý nghĩa thống kê phản ánh sự khác biệt giữa các nhóm sẽ được
sử dụng trong phân tích cụm.
Mức ý nghĩa thống kê 10% của từng biến số trong các phân tích trên được sử
dụng làm tiêu chí xác định xem biến số đó có phản ánh những đặc trưng khác biệt
về lợi thế cạnh tranh giữa các nhóm quốc gia xuất khẩu chè hay không. Trên cơ sở
đó, những biến số có ý nghĩa thống kê sẽ được sử dụng trong phân tích cụm để phân
nhóm các quốc gia xuất khẩu chè. Ngoài ra một số biến số quan trọng khác của các
quốc gia xuất khẩu chè như giá xuất khẩu, cơ cấu các loại chè xuất khẩu, tỷ lệ sản
lượng xuất khẩu so với tổng sản lượng xuất khẩu chè của thế giới cũng được sử
dụng trong phân tích cụm. Thông qua phân tích cụm, các quốc gia xuất khẩu chè sẽ
được nhóm lại theo những đặc trưng giống nhau về lợi thế cạnh tranh, việc nhóm
các quốc gia xuất khẩu chè như vậy sẽ giúp chúng ta có thể so sánh, đối chiếu lợi
thế cạnh tranh giữa các quốc gia xuất khẩu với nhau.
Trong phương pháp phân tích cụm, nếu các biến số được đo lường bằng các
đơn vị khác nhau thì kết quả phân cụm sẽ bị ảnh hưởng bởi các đơn vị đo lường
này. Do đó để loại bỏ khả năng ảnh hưởng của sự khác biệt của các đơn vị đo
lường, các biến số này sẽ được chuẩn hóa trước khi tiến hành thủ tục phân cụm. Thủ
tục phân cụm thứ bậc tích tụ dựa vào phương sai (thủ tục Ward) với thước đo
khoảng cách Euclid được thực hiện.
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Phụ lục 5: Giá trị trung bình các biến số của các quốc gia xuất khẩu chè phân nhóm theo sản lượng xuất khẩu
Quan0902_Quartile
Quan090210_Quartile
1
2
3
4
1
2
3
4
0.37
1.03 31.08 280.07 17.90 29.12 31.37 32.51
4.25
4.32
4.36
4.14 3.89
4.18
4.45
4.71
4.07
4.26
4.33
3.82 3.82
4.19
4.32
4.47
4.02
4.14
4.26
3.73 3.64
3.75
4.43
4.74
4.59
4.77
4.51
4.06 4.36
4.62
4.59
4.65
5.31
5.17
5.16
5.22 4.52
5.07
5.48
5.73
4.17
4.02
4.14
3.93 3.43
3.99
4.39
4.64
4.36
4.39
4.34
4.42 4.15
4.31
4.50
4.61
4.42
4.25
4.45
4.59 4.21
4.26
4.62
4.72
4.30
4.34
4.32
4.48 4.21
4.35
4.50
4.50
4.03
3.94
4.04
3.22 3.39
3.76
4.39
4.45
6.87
6.82
6.86
6.50 6.47
6.77
6.94
7.15
6.39
6.70
6.25
6.37 7.03
6.32
6.20
6.18
5.82
5.88
6.27
5.32 5.20
5.88
6.21
6.69
8.26
8.01
7.95
7.64 7.39
8.05
8.04
8.74
7.11
6.70
6.85
6.69 6.38
6.69
7.08
7.26

Chỉ số RCA
Chỉ số GCI
Yếu tố thể chế
Cơ sở hạ tầng
Ổn định kinh tế vĩ mô
Y tế và giáo dục phổ thông
Giáo dục và đào tạo nghề
Tính hiệu quả của TT hàng hóa
Tính hiệu quả của TT lao động
Tính phức tạp của TT tài chính
Mức sẵn có của KHCN
Chỉ số EFW
Quy mô chính phủ
Kết cấu pháp lý và các quyền tài sản
Tiếp cận đến vốn
Tự do thương mại quốc tế
Quy định về tín dụng, các hoạt
động lao động và kinh doanh
6.80
6.77
6.96
GDP bình quân đầu người
9359 10453 11928
GNI bình quân đầu người
13823 14830 17398
Mức tiêu thụ chè bình quân
0.63
0.60
0.72

6.47
1139
1604
0.80

Quan090220_Quartile
1
2
3
4
17.12 25.41 31.96 33.23
4.17
4.21
4.37
4.48
4.26
4.08
4.16
4.35
3.92
3.97
4.43
4.25
4.67
4.52
4.36
4.69
4.98
5.10
5.45
5.27
3.88
4.14
4.20
4.22
4.36
4.29
4.41
4.51
4.43
4.39
4.22
4.77
4.31
4.32
4.37
4.57
3.81
3.94
4.15
4.04
6.85
6.71
6.73
7.02
6.31
6.69
6.15
6.49
6.10
5.74
5.88
6.30
8.15
7.66
8.17
8.15
6.92
6.55
6.83
7.15

6.36
6.91
6.99
7.04
6.77
6.90
6.64
7.03
6450 8126 13130 15259 8466 10422 11969 11037
9094 12767 18560 22000 12776 16031 14650 17512
0.67
0.70
0.49
0.75
0.63
0.73
0.57
0.66
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Chỉ số RCA
Chỉ số GCI
Yếu tố thể chế
Cơ sở hạ tầng
Ổn định kinh tế vĩ mô
Y tế và giáo dục phổ thông
Giáo dục và đào tạo nghề
Tính hiệu quả của thị trường hàng hóa
Tính hiệu quả của thị trường lao động
Tính phức tạp của thị trường tài chính
Mức sẵn có của khoa học công nghệ
Chỉ số EFW
Quy mô chính phủ
Kết cấu pháp lý và các quyền tài sản
Tiếp cận đến vốn
Tự do thương mại quốc tế
Quy định về tín dụng, các hoạt động lao động và kinh doanh
GDP bình quân đầu người
GNI bình quân đầu người
Mức tiêu thụ chè bình quân đầu người
Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu của [39], [41], [56], [58], [60]

Quan090230_Quartile
Quan090240_Quartile
1
2
3
4
1
2
3
4
23.71 25.74
0.84 56.02
0.38
0.98
1.30 108.37
4.14
4.12
4.56
4.45
4.44
4.46
4.40
3.93
3.91
4.11
4.36
4.55
4.52
4.23
4.25
3.92
3.89
3.85
4.67
4.22
4.32
4.47
4.30
3.50
4.36
4.54
4.68
4.78
4.77
4.71
4.78
4.01
5.05
4.95
5.37
5.43
5.54
5.32
5.15
4.78
3.84
3.90
4.47
4.25
4.47
4.28
4.09
3.57
4.21
4.29
4.65
4.46
4.45
4.58
4.42
4.12
4.33
4.44
4.56
4.57
4.49
4.50
4.56
4.28
4.21
4.31
4.43
4.65
4.24
4.59
4.52
4.22
3.63
3.80
4.06
4.49
4.28
4.26
4.00
3.35
6.52
6.84
7.11
6.87
7.13
6.77
7.09
6.30
6.20
6.73
6.59
6.05
6.25
6.44
6.85
6.03
5.54
5.76
6.33
6.48
6.42
6.02
6.11
5.52
8.07
7.81
8.16
8.07
8.65
8.04
8.25
7.11
6.36
6.90
6.94
7.26
7.25
7.12
6.75
6.31
6.42
6.96
7.20
6.89
7.09
6.62
7.13
6.53
4572 10817 10650 16748 13153 12352 10732
5555
7333 14321 16804 23610 18688 18616 14752
8689
0.55
0.54
0.71
0.86
0.68
0.43
0.99
0.54
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Phụ lục 6: Giá trị trung bình các biến số của các quốc gia xuất khẩu chè phân nhóm theo giá xuất khẩu

Chỉ số RCA
Chỉ số GCI
Yếu tố thể chế
Cơ sở hạ tầng
Ổn định kinh tế vĩ mô
Y tế và giáo dục phổ thông
Giáo dục và đào tạo nghề
Tính hiệu quả của thị trường hàng hóa
Tính hiệu quả của thị trường lao động
Tính phức tạp của thị trường tài chính
Mức sẵn có của khoa học công nghệ
Chỉ số EFW
Quy mô chính phủ
Kết cấu pháp lý và các quyền tài sản
Tiếp cận đến vốn
Tự do thương mại quốc tế
Quy định về tín dụng, các hoạt động
lao động và kinh doanh
GDP bình quân đầu người
GNI bình quân đầu người
Mức tiêu thụ chè bình quân đầu người

Price0902_Group
Price090210_Group
Price090220_Group
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
41.76
0.37
0.51 28.93 51.45
0.81
0.47 107.35 38.40
0.97
4.05
4.69
4.90 3.18 4.13
4.58
4.79
2.58 4.11
4.55
3.99
4.56
4.77 3.17 4.02
4.44
4.70
2.75 4.01
4.35
3.73
4.73
5.14 2.95 3.84
4.43
4.96
2.41 3.79
4.48
4.42
4.82
4.91 2.69 4.54
4.83
4.83
1.05 4.54
4.54
4.86
5.68
5.97 4.49 4.93
5.48
5.78
3.74 4.96
5.53
3.70
4.67
5.06 3.16 3.75
4.60
4.72
2.51 3.80
4.50
4.22
4.63
4.80 3.43 4.30
4.57
4.71
3.21 4.27
4.49
4.34
4.63
4.72 3.93 4.39
4.58
4.62
4.05 4.36
4.51
4.26
4.60
4.66 3.43 4.36
4.49
4.60
2.68 4.31
4.44
3.49
4.67
5.07 2.61 3.58
4.52
4.86
2.31 3.57
4.56
6.56
7.31
7.30 5.51 6.65
7.24
7.17
4.91 6.64
7.13
6.62
6.36
5.50 6.04 6.81
6.07
6.04
3.88 6.67
6.13
5.50
6.75
7.23 4.01 5.51
6.69
6.97
3.21 5.59
6.36
7.44
9.01
9.09 5.62 7.56
8.98
8.88
7.29 7.49
8.98
6.57
7.37
7.40 5.77 6.66
7.27
7.13
4.13 6.73
7.30
6.68
7.07
7.26
5911 17428 19945
8422 24998 30189
0.67
0.70
0.65

6.09
852
1449
0.51

6.71
7.19
6.84
6733 15136 18802
8859 23215 28024
0.67
0.54
0.83

6.04
110
124
0.05

4
0.35
5.07
5.12
5.48
5.04
6.05
5.19
4.94
4.88
4.88
5.31
7.52
5.87
7.73
9.34
7.17

6.71
6.87
7.48
6253 15754 24205
8776 23435 35869
0.67
0.51
0.83
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Chỉ số RCA
Chỉ số GCI
Yếu tố thể chế
Cơ sở hạ tầng
Ổn định kinh tế vĩ mô
Y tế và giáo dục phổ thông
Giáo dục và đào tạo nghề
Tính hiệu quả của thị trường hàng hóa
Tính hiệu quả của thị trường lao động
Tính phức tạp của thị trường tài chính
Mức sẵn có của khoa học công nghệ
Chỉ số EFW
Quy mô chính phủ
Kết cấu pháp lý và các quyền tài sản
Tiếp cận đến vốn
Tự do thương mại quốc tế
Quy định về tín dụng, các hoạt động lao động và kinh doanh
GDP bình quân đầu người
GNI bình quân đầu người
Mức tiêu thụ chè bình quân đầu người
Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu của [39], [41], [56], [58], [60]

Price090230_Group
1
2
3
4
0.77 42.96
5.93
0.33
4.49
4.12
4.55
4.78
4.04
4.40
4.67
5.38
4.93
3.81
4.49
5.07
3.82
4.44
4.68
5.03
5.08
4.93
5.54
5.81
3.93
3.83
4.47
4.75
4.28
4.56
4.59
4.66
4.36
4.64
4.59
4.73
4.34
4.48
4.49
4.63
3.69
3.60
4.52
4.75
7.22
6.59
7.20
7.17
5.63
6.55
6.08
6.53
5.64
6.44
6.94
7.36
7.88
7.47
8.95
8.53
5.38
6.60
6.87
7.06
7.86
6.68
7.16
6.97
6311
9725 15875 20109
9164 13700 23117 29200
2.05
0.65
0.68
0.50

Price090240_Group
2
3
4
36.20
0.45
0.41
4.16
4.58
4.92
4.07
4.46
4.92
3.88
4.54
5.29
4.49
4.66
4.97
4.98
5.64
5.98
3.86
4.52
5.06
4.29
4.59
4.81
4.45
4.36
4.64
4.32
4.53
4.66
3.68
4.57
5.06
6.67
7.29
7.28
6.60
6.25
5.45
5.67
6.67
7.35
7.64
9.10
9.09
6.71
7.27
7.34
6.74
7.16
7.18
7586 15958 21138
10389 25330 31925
0.66
0.92
0.45
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Phụ lục 7: Giá trị trung bình các biến số và một số đặc điểm của các quốc gia
xuất khẩu chè phân nhóm theo quốc gia có trồng chè hay không
Nhóm Trung bình Độ lệch chuẩn
Chỉ số RCA*
Chỉ số GCI*
Yếu tố thể chế*
Cơ sở hạ tầng*
Ổn định kinh tế vĩ mô*
Y tế và giáo dục phổ thông*
Giáo dục và đào tạo nghề*
Tính hiệu quả của thị trường hàng hóa*
Tính hiệu quả của thị trường lao động*
Tính phức tạp của thị trường tài chính*
Mức sẵn có của khoa học công nghệ*
Chỉ số EFW *
Quy mô chính phủ
Kết cấu pháp lý và các quyền tài sản*
Tiếp cận đến vốn*

1

68.84

141.56

2

0.72

1.64

1

3.95

0.68

2

4.53

0.69

1

3.78

0.67

2

4.50

0.94

1

3.49

1.01

2

4.56

1.30

1

4.20

1.18

2

4.81

0.71

1

4.77

0.93

2

5.47

0.84

1

3.60

0.84

2

4.42

0.90

1

4.09

0.53

2

4.58

0.57

1

4.23

0.56

2

4.60

0.61

1

4.23

0.66

2

4.50

0.72

1

3.35

0.91

2

4.37

1.17

1

6.33

0.84

2

7.14

0.80

1

6.33

1.19

2

6.45

1.32

1

5.40

1.26

2

6.41

1.49

1

7.18

1.92

2

8.55

1.25
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Tự do thương mại quốc tế*
Quy định về tín dụng, các hoạt động lao động
và kinh doanh*
GDP bình quân đầu người*
GNI bình quân đầu người*
Mức tiêu thụ chè bình quân đầu người

1

6.25

0.85

2

7.25

0.97

1

6.51

0.92

2

7.06

0.94

1

4,526

8,831

2

14,139

12,767

1

5,613

10,120

2

21,121

18,709

1

0.62

0.63

2
0.70
0.73
Ghi chú: có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 10% (xem các kết
quả kiểm định Ttest tại Phụ lục 10)
Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu của [39], [41], [56], [58], [60]
*
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Phụ lục 8: Giá trị trung bình của một số chỉ tiêu của các quốc gia xuất khẩu
chè phân nhóm theo quốc gia có trồng chè hay không
Nhóm Trung bình Độ lệch chuẩn
Tỷ lệ % sản lượng XK chè đóng gói dưới 3kg của
quốc gia so với sản lượng XK chè của thế giới*

1

0.71

1.77

2

0.14

0.31

Tỷ lệ % sản lượng XK chè rời trên 3kg của quốc
gia so với sản lượng XK chè của thế giới*

1

2.63

5.03

2

0.10

0.23

Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu chè đóng gói dưới
3kg của từng quốc gia (%)*

1

29.68

24.81

2

59.49

33.22

Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu chè rời trên 3kg
của từng quốc gia (%)*

1

70.32

24.88

2

40.51

33.19

Tỷ trọng sản lượng xuất khẩu chè đóng gói dưới
3kg của từng quốc gia (%)*

1

27.28

25.90

2

52.00

35.48

Tỷ trọng sản lượng xuất khẩu chè rời trên 3kg của
từng quốc gia (%)*

1

72.72

25.90

2

48.00

35.59

Giá chè xuất khẩu trong giai đoạn 20052009
(USD/kg)*

1

3.19

4.43

2

5.42

3.86

Giá chè xanh đóng gói dưới 3kg xuất khẩu trong
giai đoạn 20052009 (USD/kg)*

1

4.67

5.22

2

8.55

6.07

Giá chè xanh dạng rời trên 3kg xuất khẩu trong
giai đoạn 20052009 (USD/kg)

1

3.84

4.56

2

5.31

4.17

Giá chè đen đóng gói dưới 3kg xuất khẩu trong
giai đoạn 20052009 (USD/kg)*

1

5.31

7.74

2

7.34

4.55

Giá chè đen dạng rời trên 3kg xuất khẩu trong giai
đoạn 20052009 (USD/kg) *

1

2.74

3.16

2

4.77

4.49

Giá chè đóng gói dưới 3kg xuất khẩu trong giai
đoạn 20052009 (USD/kg)*

1

4.12

4.66

2

7.66

4.48

Giá chè dạng rời trên 3kg xuất khẩu trong giai
đoạn 20052009 (USD/kg)*

1

2.82

3.32

2
4.50
4.02
Ghi chú: có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 10% (xem các kết
quả kiểm định Ttest tại Phụ lục 10)
Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu của [39], [41], [56], [58], [60]
*
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Phụ lục 9: Các kết quả kiểm định trị trung bình bằng nhau giữa các nhóm
quốc gia bằng phân tích phương sai ANOVA
Các biến số viết tắt

Diễn giải

RCA

Chỉ số RCA

GCI

Chỉ số GCI

Institutuions

Yếu tố thể chế

Infrastructure

Cơ sở hạ tầng

Macroeconomic_stability

Ổn định kinh tế vĩ mô

Healthy_and_primary_education Y tế và giáo dục phổ thông
Higher_education_and_training

Giáo dục và đào tạo nghề

Goods_market_efficiency

Tính hiệu quả của thị trường hàng hóa

Labor_market_efficiency

Tính hiệu quả của thị trường lao động

Financial_market_sophistication

Tính phức tạp của thị trường tài chính

Technological_readiness

Mức sẵn có của khoa học công nghệ

EFW_Index

Chỉ số EFW

Size_of_Gov

Quy mô chính phủ

Legal_Struc

Kết cấu pháp lý và các quyền tài sản

Access_Money

Tiếp cận đến vốn

Freedom_trade

Tự do thương mại quốc tế

Regulation_Credit_Labour

Quy định về tín dụng, các hoạt động lao động
và kinh doanh

GDPcapita_cons

GDP bình quân đầu người

GNIcapita_current

GNI bình quân đầu người

Teacons_capita

Mức tiêu thụ chè bình quân đầu người
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RCA

Value0902
Value090210 Value090220 Value090230 Value090240
_Quartile
_Quartile
_Quartile
_Quartile
_Quartile
F
Sig.
F
Sig.
F
Sig.
F
Sig.
F
Sig.
5.50 0.00
0.62 0.61 0.63
0.60
1.00 0.40
5.45 0.00

GCI

3.12

0.03

17.88

0.00

5.47

0.00

4.41

0.01

0.19

0.90

Institutuions

2.39

0.08

7.99

0.00

2.08

0.11

4.13

0.01

1.11

0.35

Infrastructure

2.75

0.05

10.03

0.00

3.59

0.02

3.27

0.03

0.88

0.46

0.83

0.48

4.43

0.01

2.44

0.07

3.60

0.02

0.66

0.58

1.13

0.34

17.68

0.00

3.76

0.02

3.92

0.01

0.64

0.59

3.92

0.01

21.92

0.00

4.64

0.01

4.59

0.01

0.63

0.60

2.24

0.09

9.94

0.00

3.31

0.03

4.14

0.01

0.41

0.75

2.66

0.06

5.97

0.00

3.50

0.02

1.70

0.18

0.04

0.99

2.44

0.07

6.93

0.00

3.20

0.03

1.32

0.28

1.37

0.26

3.82

0.01

14.68

0.00

3.83

0.01

4.12

0.01

0.36

0.78

0.93

0.43

6.62

0.00

2.14

0.10

2.53

0.06

0.39

0.76

Size_of_Gov

2.25

0.09

2.09

0.11

0.21

0.89

0.53

0.66

1.06

0.37

Legal_Struc

2.61

0.06

13.37

0.00

2.74

0.05

5.58

0.00

0.01

1.00

Access_Money

0.56

0.65

4.19

0.01

1.32

0.28

1.70

0.18

0.63

0.60

Freedom_trade

0.80

0.50

9.96

0.00

2.35

0.08

2.80

0.05

1.05

0.38

1.49

0.23

3.31

0.03

1.29

0.29

2.14

0.10

0.09

0.97

2.01

0.12

5.69

0.00

2.27

0.09

2.84

0.05

0.50

0.69

2.32

0.08

5.86

0.00

2.27

0.09

3.60

0.02

0.22

0.88

0.08

0.97

1.66

0.18

1.29

0.29

1.15

0.34

0.16

0.93

Macroeconomic_
stability
Healthy_and_pri
mary_education
Higher_education
_and_training
Goods_market_ef
ficiency
Labor_market_eff
iciency
Financial_market
_sophistication
Technological_re
adiness
EFW_Index

Regulation_Credi
t_Labour
GDPcapita_cons
GNIcapita_curren
t
Teacons_capita
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RCA
GCI
Institutuions
Infrastructure
Macroeconomic_st
ability
Healthy_and_prim
ary_education
Higher_education_
and_training
Goods_market_effi
ciency
Labor_market_effi
ciency
Financial_market_s
ophistication
Technological_rea
diness
EFW_Index
Size_of_Gov
Legal_Struc
Access_Money
Freedom_trade
Regulation_Credit_
Labour
GDPcapita_cons
GNIcapita_current
Teacons_capita

Quan0902_
Quan090210 Quan090220 Quan090230 Quan090240
Quartile
_Quartile
_Quartile
_Quartile
_Quartile
F
Sig.
F
Sig.
F
Sig.
F
Sig.
F
Sig.
12.68 0.00 0.08 0.97
0.10 0.96 1.04
0.38
7.42 0.00
0.13 0.94 4.30 0.01
0.66 0.58 1.56
0.21
2.18 0.10
0.51 0.68 1.60 0.20
0.28 0.84 1.67
0.18
1.23 0.31
0.23 0.87 3.00 0.04
0.59 0.63 1.48
0.23
2.05 0.12
0.57

0.63

0.31

0.82

0.43

0.73

0.63

0.60

2.77

0.05

0.10

0.96

6.50

0.00

0.82

0.49

1.11

0.35

2.16

0.10

0.11

0.95

6.00

0.00

0.44

0.72

1.70

0.18

3.03

0.04

0.04

0.99

3.04

0.04

0.41

0.75

1.91

0.14

1.86

0.14

1.22

0.31

3.16

0.03

0.48

0.70

0.56

0.65

0.70

0.55

0.31

0.82

0.62

0.61

0.51

0.68

1.25

0.30

1.27

0.29

0.45
0.16
0.49
0.69
0.18
0.46

0.72
0.93
0.69
0.56
0.91
0.71

3.38
4.01
1.71
3.26
1.89
2.53

0.02
0.02
0.17
0.03
0.14
0.07

0.25
0.45
0.58
0.48
0.39
1.03

0.86
0.72
0.63
0.70
0.77
0.39

4.02
1.23
1.15
3.82
0.14
2.26

0.02
0.31
0.34
0.01
0.94
0.09

2.47
3.57
1.42
1.09
2.91
3.16

0.07
0.02
0.24
0.36
0.04
0.03

0.35
0.77
0.80
0.17

0.79
0.52
0.50
0.92

1.88
1.95
1.84
0.47

0.14
0.13
0.15
0.71

0.51
0.24
0.21
0.16

0.68
0.87
0.89
0.92

2.06
3.10
2.72
0.85

0.11
0.03
0.05
0.47

1.94
1.34
1.24
2.37

0.13
0.27
0.30
0.08
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RCA
GCI
Institutuions
Infrastructure
Macroeconomic_st
ability
Healthy_and_prima
ry_education
Higher_education_
and_training
Goods_market_effi
ciency
Labor_market_effi
ciency
Financial_market_s
ophistication
Technological_read
iness
EFW_Index
Size_of_Gov
Legal_Struc
Access_Money
Freedom_trade
Regulation_Credit_
Labour
GDPcapita_cons
GNIcapita_current
Teacons_capita

Price0902_G Price090210_ Price090220_ Price090230_ Price090240_
roup
Group
Group
Group
Group
F
Sig.
F
Sig.
F
Sig.
F
Sig.
F
Sig.
2.75 0.05
1.58 0.20
1.09 0.36 0.98
0.41
1.04 0.36
10.36 0.00
8.01 0.00
9.40 0.00 2.81
0.05
5.49 0.01
4.72 0.01
4.20 0.01
6.25 0.00 1.93
0.13
4.02 0.02
8.27 0.00
3.95 0.01
6.85 0.00 2.91
0.04
5.63 0.01
1.77

0.18

7.49

0.00

6.64

0.00

1.48

0.23

1.01

0.37

10.73

0.00

4.15

0.01

6.18

0.00

3.36

0.02

6.48

0.00

17.06

0.00

7.66

0.00

10.23

0.00

3.55

0.02

8.50

0.00

6.17

0.00

6.52

0.00

5.68

0.00

1.40

0.25

3.90

0.03

2.41

0.10

1.73

0.17

2.17

0.10

1.13

0.34

0.55

0.58

2.31

0.11

3.30

0.03

4.32

0.01

0.27

0.85

1.13

0.33

15.19
6.44
3.48
10.14
9.39
5.59

0.00
0.00
0.04
0.00
0.00
0.01

8.34
6.13
2.04
8.67
8.77
3.26

0.00
0.00
0.12
0.00
0.00
0.03

10.87
5.49
3.04
9.90
6.19
4.03

0.00
0.00
0.04
0.00
0.00
0.01

4.38
2.70
0.79
2.79
4.41
2.76

0.01
0.05
0.51
0.05
0.01
0.05

8.03
3.50
3.45
7.09
6.12
2.35

0.00
0.04
0.04
0.00
0.00
0.10

2.06
11.12
12.52
0.02

0.14
0.00
0.00
0.98

1.87
5.26
6.91
0.48

0.14
0.00
0.00
0.70

2.12
9.43
11.08
0.69

0.11
0.00
0.00
0.56

1.56
5.09
5.30
1.49

0.21
0.00
0.00
0.22

1.42
6.77
9.50
1.13

0.25
0.00
0.00
0.33
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Phụ lục 10: Các kết quả kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau giữa trung bình
của hai nhóm quốc gia chuyên trồng chè và nhóm quốc gia không trồng chè
(Kiểm định Ttest)
Kiểm định Ttest sự bằng nhau
giữa trung bình của 2 nhóm
t
Giá chè xuất khẩu trong giai đoạn 20052009
(USD/kg)
2.208
Giá chè xanh đóng gói dưới 3kg xuất khẩu trong
giai đoạn 20052009 (USD/kg)
2.624
Giá chè xanh dạng rời trên 3kg xuất khẩu trong
giai đoạn 20052009 (USD/kg)
1.338
Giá chè đen đóng gói dưới 3kg xuất khẩu trong
giai đoạn 20052009 (USD/kg)
1.619
Giá chè đen dạng rời trên 3kg xuất khẩu trong
giai đoạn 20052009 (USD/kg)
2.238
Giá chè đóng gói dưới 3kg xuất khẩu trong giai
đoạn 20052009 (USD/kg)
3.025
Giá chè dạng rời trên 3kg xuất khẩu trong giai
đoạn 20052009 (USD/kg)
1.784
Tỷ lệ % sản lượng XK chè đóng gói dưới 3kg
của quốc gia so với sản lượng XK chè của thế
giới
1.666
Tỷ lệ % sản lượng XK chè rời trên 3kg của quốc
gia so với sản lượng XK chè của thế giới
2.614
Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu chè đóng gói dưới
3kg của từng quốc gia (%)
4.324
Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu chè rời trên 3kg
của từng quốc gia (%)
4.3
Tỷ trọng sản lượng xuất khẩu chè đóng gói dưới
3kg của từng quốc gia (%)
3.387
Tỷ trọng sản lượng xuất khẩu chè rời trên 3kg
của từng quốc gia (%)
3.365
RCA
2.5
GCI
3.451
Institutuions
3.747
Infrastructure
3.846
Macroeconomic_stability
2.404
Healthy_and_primary_education
3.255
Higher_education_and_training
3.832
Goods_market_efficiency
3.612
Labor_market_efficiency
2.615

df

Sig. (2 bên)

69

0.031

66

0.011

68

0.185

68

0.101

67.608

0.028

65

0.004

68

0.079

26.955

0.107

26.068

0.015

66.219

0.000

66.115

0.000

66.797

0.001

66.872
26.004
69
67.27
65.069
37.743
69
69
69
69

0.001
0.019
0.001
0.000
0.000
0.021
0.002
0.000
0.001
0.011

209

Financial_market_sophistication
Technological_readiness
EFW_Index
Size_of_Gov
Legal_Struc
Access_Money
Freedom_trade
Regulation_Credit_Labour
GDPcapita_cons
GNIcapita_current
Teacons_capita

1.585
4.07
4.056
0.395
2.919
3.649
4.385
2.402
3.436
3.959
0.449

69
65.1
69
69
69
69
69
69
69
69
69

0.117
0.000
0.000
0.694
0.005
0.001
0.000
0.019
0.001
0.000
0.655

210

Phụ lục 11: Giá trị trung bình của một số biến số theo từng nhóm quốc gia XK
Các nhóm quốc gia xuất khẩu
1

2

3

4

5

6

7

8

0.33

0.06

0.14

0.10

0.07

0.10

5.20

0.01

0.27

0.03

0.67

0.54

0.06

0.00 10.48 21.40

57.98 68.27 17.38

19.55

Tỷ lệ % sản lượng XK
chè đóng gói dưới 3kg
của quốc gia so với sản
lượng XK chè của thế
giới
Tỷ lệ % sản lượng XK
chè rời trên 3kg của
quốc gia so với sản
lượng XK chè của thế
giới
Tỷ trọng sản lượng
xuất khẩu chè đóng gói
dưới 3kg của từng quốc

45.75 88.56 31.69

0.07

gia (%)
Giá chè đóng gói dưới
3kg xuất khẩu trong
giai đoạn 20052009

7.20 15.71

3.20

3.31

7.64

6.71

3.09

2.12

4.80 12.54

1.66

2.23

2.73

5.57

2.30

2.03

(USD/kg)
Giá chè dạng rời trên
3kg xuất khẩu trong
giai đoạn 20052009
(USD/kg)
Chỉ số RCA

0.49

0.16 15.92

8.78

0.28

0.56 160.94 415.23

Chỉ số GCI

5.23

5.41

4.01

4.58

4.07

3.46

4.35

3.67
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Tính hiệu quả của thị
trường hàng hóa

5.23

5.13

3.76

4.16

4.55

4.07

4.45

4.09

5.15

5.14

3.87

4.28

4.51

4.38

4.30

4.69

5.15

5.05

3.75

4.24

4.73

3.78

4.47

4.67

5.59

5.71

2.71

3.36

4.36

3.76

3.33

2.99

7.84

7.57

5.69

6.91

7.09

6.72

6.40

6.81

7.87

8.09

4.57

5.46

6.50

5.27

5.78

4.57

7.94

7.12

5.55

7.02

7.31

6.80

6.71

6.73

2,241 10,403 5,843 1,216

445

Tính hiệu quả của thị
trường lao động
Tính phức tạp của thị
trường tài chính
Mức sẵn có của khoa
học công nghệ
Chỉ số EFW
Kết cấu pháp lý và các
quyền tài sản
Tự do thương mại quốc
tế
GDP bình quân đầu
người

28,059 32,715 1,207

Mức tiêu thụ chè bình
quân đầu người
Nguồn: Tác giả tính toán

1.04

0.46

0.48

0.58

0.70

0.65

0.90

0.46
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Phụ lục 12: Thực hiện phân tích lựa chọn thị trường mục tiêu và phân khúc thị
trường thế giới cho sản phẩm chè
Quốc gia phân tích:
Những quốc gia được sử dụng trong phân tích này là những quốc gia có số
lượng nhập khẩu chè trung bình một năm trong giai đoạn 20052009 từ 250 tấn/năm
trở lên. Theo các chuyên gia ngành chè với số lượng nhập khẩu dưới 250
tấn/năm/quốc gia, thị trường tiêu thụ của những quốc gia này quá nhỏ. Như vậy có
112 quốc gia thỏa mãn điều kiện này. Tuy nhiên, trong 112 quốc gia này, có 3 quốc
gia là Myanmar, Somalia và Zimbabwe không đưa vào nghiên cứu. Vì 2 quốc gia là
Myanmar và Somalia do không có số liệu thống kê đầy đủ. Riêng quốc gia
Zimbabwe, các số liệu kinh tế vĩ mô cho thấy nền kinh tế quốc gia này không ổn
định, ví dụ tỷ lệ lạm phát năm 2007 lên đến 24.411% (World Development
Indicators), do đó nếu đưa vào phân tích sẽ ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu.
Biến phụ thuộc:
Để xác định những biến số ảnh hưởng đến quy mô thị trường nhập khẩu của
các quốc gia nhập khẩu, số lượng chè nhập khẩu trung bình (đơn vị tính là kg) trong
giai đoạn 20052009 được sử dụng làm biến phụ thuộc. Ngoài ra trong phần này
cũng tiến hành phân tích những biến số nào ảnh hưởng đến quy mô nhập khẩu của
các loại chè: (1) loại chè xanh và chè đen đóng gói dưới 3 kg và (2) chè xanh và chè
đen dạng rời trên 3kg. Lý do để phân loại chè nhập khẩu thành 2 loại: đóng gói dưới
3kg và dạng rời trên 3kg vì thường các quốc gia nhập khẩu chè dạng rời trên 3kg là
để chế biến, đóng gói lại và sau đó tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất sang các nước
khác. Do đó ngoài biến số sản lượng chè nhập khẩu, biến số số lượng chè xanh, chè
đen đóng gói dưới 3kg nhập khẩu và biến số số lượng chè xanh, chè đen dạng rời
trên 3kg cũng được sử dụng làm biến phụ thuộc.
Tương tự như vậy, để xác định những biến số ảnh hưởng đến giá nhập khẩu
(đơn vị tính là USD/kg) của các quốc gia nhập khẩu, giá chè nhập khẩu trung bình
trong giai đoạn 20052009, giá nhập khẩu chè xanh, chè đen đóng gói dưới 3kg và
giá nhập khẩu chè xanh, chè đen dạng rời trên 3kg đước sử dụng làm biến phụ
thuộc.
Nguồn số liệu của số lượng nhập khẩu chè và giá nhập khẩu chè được lấy từ
United Nations Commodity Trade Statistics Database (2011) [58].
Biến giải thích:
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Dựa vào các nghiên cứu của Sethi (1971), Day, Fox & Huszagh (1988),
Cavusgil (1990), Cavugil và các đồng sự (2004) và Douglas & Craig (2010) về
phân khúc thị trường thế giới, 24 biến số vĩ mô thể hiện cấu trúc xã hội, văn hóa, hệ
thống giáo dục, mức độ phát triển kinh tế được lựa chọn và sử dụng làm biến giải
thích (biến số từ 1 đến 24 trong Bảng sau).
Tuy nhiên những biến số trên mới chỉ là những biến số tổng thể, mang tính vĩ
mô, chưa phản ánh về ngành hàng chè, về cầu của sản phẩm chè. Một số nhà nghiên
cứu cho rằng bên cạnh các biến số về kinh tế, yếu tố về văn hóa, tôn giáo có tác
động quan trọng đến việc tiêu dùng chè [43]. Chẳng hạn tại những quốc gia có số
người theo đạo Hồi và đạo Hindu đông thì tỷ lệ tiêu thụ chè thường cao hơn các
quốc gia khác. Ngoài ra việc uống chè cũng ảnh hưởng bởi tập quán và thói quen
uống chè. Do đó, bên cạnh những biến số trên, trong nghiên cứu này, những biến số
như số lượng người theo đạo Hồi, Hindu, mức tiêu thụ chè bình quân đầu người, tốc
độ tăng tiêu thụ chè, cơ cấu sản lượng chè nhập khẩu tại từng quốc gia nhập khẩu
chè được sử dụng làm biến giải thích phản ánh cụ thể về ngành hàng chè (biến số từ
25 đến 30 trong Bảng sau).
Giá trị của các biến số trên đều được tính trung bình trong giai đoạn 2005
2009 để loại trừ tính thời điểm, ngoại trừ biến số GINI, chỉ lấy giá trị trong năm
2007 (do không đủ số liệu), GCI và EFW chỉ lấy giá trị năm 2009 (do không đủ số
liệu).
Danh sách các biến số và nguồn số liệu
Nguồn
số liệu

Stt Viết tắt

Diễn giải

1.

GCI

Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu

[56]

2.

EFW_Index

Chỉ số quyền tự do kinh tế

[39]

3.

Danso

Quy mô dân số (người)

[60]

4.

Tocdotangdanso

Tốc độ tăng dân số (%)

[60]

5.

Tyledanthanhthi

Tỷ lệ dân số thành thị (%)

[60]

6.

Tyledan15_64

Tỷ lệ dân số trong độ tuổi 1564 tuổi (%)

[60]

7.

Tyledantren65

Tỷ lệ dân số trong độ tuổi trên 65 tuổi (%)

[60]

8.

Tieuthudien

Tiêu thụ điện bình quân (kwh/người)

[60]

9.

sudungDT

Số lượng người sử dụng điện thoại trong
100 người

[60]
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10. sudungInter

Số lượng người sử dụng Internet trong 100
người

[60]

11. Tylebietchu

Tỷ lệ dân số biết đọc

[60]

12. Tylehoccaphai

Tỷ lệ học sinh học cấp hai trong độ tuổi đi
học (%)

[60]

13. Tylehoccapba

Tỷ lệ học sinh học cấp ba trong độ tuổi đi
học (%)

[60]

14. Tylechet

Tỷ lệ chết của trẻ dưới 5 tuổi trong 1000
trẻ (%)

[60]

15. Tuoitho

Tuổi thọ bình quân (năm)

[60]

16. Gini

Hệ số Gini

[32]

17. Lamphat

Tỷ lệ lạm phát (%)

[60]

18. CPI

Chỉ số giá CPI

[60]

19. tocdoGDP

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân (%)

[60]

20. GDPbinhquan

GDP đầu người theo giá cố định năm 2000
(USD/người)

[60]

21. GNIbinhquan

GNI đầu người, theo phương pháp Atlas,
giá hiện hành (USD/người)

[60]

22. Tylethaydoithunhap

Tỷ lệ thay đổi thu nhập hàng năm (%/năm)

[60]

23. kimngachNK

Kim ngạch nhập khẩu (triệu USD)

[60]

24. Tylengoaithuong

Tỷ lệ % của ngoại thương so với GDP

[60]

25. Tocdotangtieuthu

Tốc độ tăng tiêu thụ chè trung bình /năm
(%)

[41]

26. Muctieuthu

Mức tiêu thụ chè bình quân người /năm
(kg/người/năm)

[41]

27. Songuoitheodao

Số người theo đạo Hồi và Hindu

[32]

28. BlackQuan_Country

Tỷ trọng khối lượng nhập khẩu chè xanh
đóng gói dưới 3kg của quốc gia nhập khẩu
chè (%)

[58]

29. K3GreenQuan_Country

Tỷ trọng khối lượng chè đen nhập khẩu
của quốc gia nhập khẩu chè (%)

[58]

Tỷ trọng khối lượng nhập khẩu chè đen
30. K3BlackQuan_Country đóng gói dưới 3kg của quốc gia nhập khẩu
chè (%)
Nguồn: Tổng hợp từ [57], [35], [28], [29], [38]

[58]
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Tuy nhiên trong 30 biến trên, có nhiều biến có thể có mối quan hệ chặt chẽ với
nhau vì cùng phản ánh về bản chất của một vấn đề, chẳng hạn GDP đầu người và
GNI đầu người có thể có mối quan hệ chặt chẽ, điều này có thể ảnh hưởng đến kết
quả của mô hình hồi quy. Để tránh hiện tượng đa cộng tuyến trong hồi quy bội,
trước tiên các cặp biến giải thích nào có quan hệ chặt chẽ được nhận dạng. Những
cặp biến giải thích nào có tương quan cặp trên 0,6 sẽ được coi là có quan hệ chặt
chẽ. Tiếp theo, tính R2 đối với các hàm hồi quy: có mặt cả hai biến và không có mặt
một trong hai biến. Cuối cùng các biến mà giá trị R2 tính được khi không có mặt
biến đó là lớn hơn sẽ bị loại. Sau khi phân tích sự tương quan giữa các cặp biến giải
thích, những biến số sau bị loại khỏi mô hình hồi quy:
· Tiêu thụ điện bình quân đầu người (kwh/người)
· Số lượng người sử dụng điện thoại trong 100 người
· Số lượng người sử dụng Internet trong 100 người
· Tỷ lệ dân số biết đọc
· Tỷ lệ học sinh học cấp hai trong độ tuổi đi học (%)
· Tuổi thọ bình quân (năm)
· Chỉ số giá CPI
· GNI đầu người, theo phương pháp Atlas, giá hiện hành (USD/người)
Sau khi tiến hành hồi quy, thực hiện các kiểm định về tính tự tương quan, hiện
tượng đa cộng tuyến, phương sai thay đổi và sự phù hợp của các mô hình hồi quy,
các mô hình đều phù hợp (xem các kết quả của mô hình tại Phụ lục 13, Phụ lục 14
và kết quả kiểm định tại Phụ lục 15).
Kết quả cụ thể như sau:
Qua mô hình hồi quy về các biến số tác động đến quy mô sản lượng nhập
khẩu của các quốc gia cho thấy (xem Phụ lục 13):
Quy mô dân số, số người theo đạo Hồi giáo, Hindu có tác động có ý nghĩa
thống kê lên quy mô nhập khẩu chè của một quốc gia ở tất cả các loại chè. Điều đó
cho thấy quốc gia nào có quy mô dân số càng đông thì quy mô nhập khẩu ở tất cả
các loại chè càng tăng. Theo một số tôn giáo, nhất là đạo Hồi và Hindu, người theo
đạo không sử dụng nước uống có cồn, do đó thức uống chủ yếu (ngoài nước) của
những người này là chè, do đó quốc gia nào có số lượng người theo đạo Hồi giáo,
Hindu càng đông, càng có quy mô nhập khẩu càng lớn. Ngoài ra biến số Tỷ lệ dân
số trong độ tuổi 1564 cũng có tác động có ý nghĩa thống kê đến quy mô nhập khẩu
của một quốc gia đối với tất cả các loại chè. Theo đó, những quốc gia nào có tỷ lệ
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dân số trong độ tuổi 1564 càng cao càng có mức nhập khẩu lớn. Điều đó thể hiện
những người trong độ tuổi này chính là những khách hàng chính tiêu thụ chè. Như
vậy 3 biến số: quy mô dân số, số người theo đạo Hồi và Hindu, tỷ lệ dân số trong độ
tuổi 1564 chính là những biến số thể hiện quy mô của thị trường, số lượng người
tiêu thụ chè của một quốc gia.
Mức tiêu thụ chè bình quân của từng quốc gia cũng là một biến số tác động
đến quy mô nhập khẩu chè của một quốc gia có ý nghĩa thống kê. Theo đó những
quốc gia nào có mức tiêu thụ chè bình quân một người càng cao càng có quy mô
nhập khẩu chè càng nhiều. Tuy nhiên biến số này tác động nhiều hay ít đến quy mô
nhập khẩu chè lại tùy thuộc vào từng loại chè. Chẳng hạn, nếu mức tiêu thụ chè
bình quân của quốc gia tăng 0,1kg/người/năm, thì quy mô nhập khẩu của quốc gia
đối với loại chè đóng gói dưới 3kg tăng là 226,5 tấn/năm. Trong khi đó cũng với
mức tăng tiêu thụ chè bình quân như vậy (tăng 0,1kg/người/năm), thì quy mô nhập
khẩu của quốc gia đối với loại chè dạng rời trên 3kg tăng 1.346 tấn/năm (gấp gần 6
lần so với chè đóng gói dưới 3kg). Như vậy những quốc gia có mức tiêu thụ chè
bình quân cao thường có xu hướng nhập khẩu nhiều loại chè dạng rời có thể là do
giá loại chè này thường rẻ hơn loại chè đóng gói dưới 3kg (thường là loại chè thành
phẩm, có thương hiệu), sau đó những quốc gia này tiến hành đấu trộn, đóng gói và
bán cho người tiêu dùng hoặc có thể xuất trở lại sang các nước khác. Cũng có thể do
mức tiêu thụ chè bình quân đầu người cao, nên chè trở thành thức uống phổ biến
của người tiêu dùng tại những quốc gia này do đó người tiêu dùng chỉ chấp nhận
thanh toán hoặc chỉ chấp nhận mua những loại chè thông thường với mức giá vừa
phải (không chấp nhận mua các loại chè cao cấp, giá cao). Từ đó, chúng ta cũng có
thể suy đoán rằng, có mức tiêu thụ chè bình quân đầu người cao là điều kiện, là cơ
sở để những quốc gia này có thể phát triển các ngành chế biến, đóng gói chè phục
vụ cho nhu cầu nội địa và có thể xuất khẩu.
Khi thu nhập của người dân thay đổi, cũng tác động có ý nghĩa thống kê đến
quy mô nhập khẩu chè của một quốc gia. Điều đó thể hiện qua biến số Tỷ lệ thay
đổi thu nhập bình quân đầu người. Khi thu nhập của người dân thay đổi theo chiều
hướng tăng lên, quy mô nhập khẩu của quốc gia tăng theo ở tất cả các loại chè. Cụ
thể, khi thu nhập của người dân tăng 1%, quy mô nhập khẩu chè của quốc gia tăng
543 tấn/năm, loại chè dưới 3kg tăng 602 tấn/năm, chè dạng rời trên 3kg tăng 506
tấn/năm. Điều đó cho thấy khi thu nhập của người tiêu dùng có sự thay đổi, người
tiêu dùng cũng thay đổi xu hướng tiêu thụ chè.
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Tuy nhiên điều khá đặc biệt là đối với biến số GDP bình quân đầu người và
tốc độ tăng GDP, thông thường chúng ta cho rằng khi GDP của một quốc gia tăng
thì quốc gia đó sẽ gia tăng nhập khẩu nói chung. Tuy nhiên đối với mặt hàng chè lại
không như vậy, biến số GDP bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP lại có mối
quan hệ nghịch biến có ý nghĩa thống kê với quy mô nhập khẩu chè của các quốc
gia nhập khẩu. Cụ thể nếu GDP bình quân đầu người tăng 1000 USD/người/năm,
quốc gia sẽ giảm nhập khẩu 0,815 tấn/năm. Tuy nhiên mức độ tác động của biến số
GDP bình quân đến quy mô nhập khẩu chè là khác nhau đối với từng loại chè. Nếu
GDP bình quân tăng 1000USD/người/năm, thì quy mô nhập khẩu đối với chè đóng
gói dưới 3kg sẽ giảm 0,17 tấn/năm, trong khi đó chè dạng rời trên 3kg sẽ giảm
0,645 tấn/năm (giảm gấp hơn 9 lần so với chè đóng gói dưới 3kg). Nếu xét về số
tuyệt đối các mức giảm này rất thấp, dưới 1 tấn/năm, nhất là so với mức tăng GDP
bình quân 1000USD/người/năm (là con số rất đáng kể và có ý nghĩa đối với tất cả
các quốc gia). Tuy nhiên mối quan hệ nghịch biến ở đây nói lên điều gì. Phải chăng
chè là hàng hóa thông thường, hàng thiết yếu do đó khi GDP bình quân càng cao
người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang sử dụng các hàng hóa thay thế khác như
cà phê, nước ngọt, các loại thức uống khác và trước tiên sẽ giảm dần tiêu thụ các
loại chè phổ thông (chè dạng rời) và kế đến giảm tiêu thụ các loại chè có thương
hiệu, chè đặc sản (chè đóng gói dưới 3kg).
Suy đoán này càng được khẳng định khi xem xét biến số Tỷ lệ lạm phát. Theo
đó biến số tỷ lệ lạm phát có tác động thuận chiều đến quy mô nhập khẩu chè của
mỗi quốc gia một cách có ý nghĩa thống kê. Cụ thể, nếu tỷ lệ lạm phát tăng lên 1%,
quy mô nhập khẩu chè tăng lên 1.376 tấn/năm. Tuy nhiên mức độ tác động của tỷ lệ
lạm phát lên quy mô nhập khẩu có sự khác nhau giữa các loại chè. Nếu tỷ lệ lạm
phát tăng 1%, quy mô nhập khẩu của loại chè dạng rời tăng là 1.265 tấn/năm (gấp
hơn 11 lần so với chè đóng gói dưới 3kg), trong khi đó loại chè đóng gói dưới 3kg
chỉ tăng có 110 tấn/năm. Như vậy có thể thấy khi mức lạm phát tăng lên, giá các
hàng hóa nói chung tăng lên và thu nhập thực tế của người tiêu dùng bị giảm đi, khi
đó người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang tiêu dùng những hàng hóa rẻ tương
đối so với các hàng hóa khác. Hay nói cách khác khi lạm phát tăng, giá các hàng
hóa thay thế của sản phẩm chè như cà phê, các loại thức uống khác tăng cao hơn
một cách tương đối so với chè, do đó người tiêu dùng có xu hướng tăng tiêu dùng
đối với sản phẩm chè, trước tiên là những loại chè phổ thông, kế đến là các loại chè
đặc sản.
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Về chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu và chỉ số quyền tự do kinh tế, những
chỉ số này không tác động có ý nghĩa thống kê đến quy mô nhập khẩu chè của các
quốc gia. Tuy nhiên khi xem xét quy mô nhập khẩu từng loại chè, chỉ số năng lực
cạnh tranh toàn cầu và chỉ số quyền tự do kinh tế có tác động có ý nghĩa thống kê
đến quy mô nhập khẩu từng loại chè, nhưng theo hai hướng khác nhau. Đối với chè
đóng gói dưới 3kg, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu và chỉ số quyền tự do kinh
tế càng tăng thì quy mô nhập khẩu chè loại chè này càng giảm. Ngược lại, đối với
loại chè dạng rời trên 3kg, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu và chỉ số quyền tự do
kinh tế càng tăng thì quy mô nhập khẩu loại chè này càng tăng. Như vậy có thể thấy
đối với những quốc gia có chỉ số năng lực cạnh tranh càng cao, có mức độ quyền tự
do kinh tế cao hơn thì quốc gia đó có xu hướng nhập khẩu những loại chè dạng rời,
sau đó họ tiến hành đấu trộn, chế biến và phân phối sản phẩm đến tay người tiêu
dùng. Điều này cũng phù hợp với thực tế là đối với những quốc gia có năng lực
cạnh tranh và mức độ quyền tự do kinh tế càng cao, thì về mặt thể chế, cơ sở hạ
tầng, tính hiệu quả của các thị trường, mức sẵn có của khoa học công nghệ, sự ổn
định kinh tế vĩ mô… cũng cao hơn. Khi đó các công ty tại các quốc gia này quen
với mức độ cạnh tranh cao và với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ, ổn định về thể
chế, vĩ mô… nên họ thường nhập khẩu các loại chè nguyên liệu về để chế biến, như
vậy hiệu quả nhập khẩu của những quốc gia này cao hơn.
Tương tự như vậy, chỉ số kim ngạch nhập khẩu cũng có tác động đến quy mô
nhập khẩu chè của các quốc gia nhập khẩu một cách có ý nghĩa thống kê. Những
quốc gia nào có quy mô nhập khẩu càng lớn, càng có quy mô nhập khẩu chè càng
cao, nhất là đối với loại chè dạng rời trên 3kg.
Còn lại những biến số khác như tỷ lệ dân số thành thị, tỷ lệ học sinh học cấp
ba, hệ số Gini, tỷ lệ % của ngoại thương so với GDP và tốc độ tăng tiêu thụ chè
bình quân hàng năm không có tác động có ý nghĩa thống kê đối với quy mô nhập
khẩu chè của các quốc gia nhập khẩu.
Qua mô hình hồi quy về các biến số tác động đến giá nhập khẩu của các
quốc gia cho thấy (xem Phụ lục 14):
Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân, GDP bình quân đầu người và tỷ lệ thay
đổi thu nhập hàng năm là những biến số tác động có ý nghĩa thống kê đến giá nhập
khẩu nói chung và giá nhập khẩu các loại chè của các quốc gia nhập khẩu. Theo đó
những quốc gia nào có tốc độ tăng trưởng GDP cao, có mức GDP bình quân đầu
người cao và có tỷ lệ tăng thu nhập cao hơn thì có giá chè nhập khẩu cao hơn. Cụ
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thể, nếu tốc độ tăng trưởng GDP thêm 1%, giá chè nhập khẩu tăng 0,072USD/kg,
giá chè đóng gói dưới 3kg nhập khẩu sẽ tăng 0,159USD/kg, giá chè dạng rời trên
3kg nhập khẩu sẽ tăng 0,117USD/kg. Nếu tỷ lệ thu nhập tăng thêm 1%, giá chè
nhập khẩu tăng 0,056USD/kg, giá chè đóng gói dưới 3kg nhập khẩu sẽ tăng
0,047USD/kg, giá chè dạng rời trên 3kg nhập khẩu sẽ tăng 0,068USD/kg. Mặc dù 3
biến số này tác động lên giá chè nhập khẩu nói chung, nhưng không có sự khác biệt
nhiều về mức độ tác động đến giá nhập khẩu của từng loại chè. Như vậy có thể thấy
rằng khi GDP tăng lên và thu nhập của người tiêu dùng tăng lên, quốc gia đó sẽ gia
tăng nhập khẩu những sản phẩm chè có chất lượng cao hơn, giá cao hơn để đáp ứng
yêu cầu khắt khe hơn của người tiêu dùng.
Kim ngạch nhập khẩu và tỷ lệ % của ngoại thương so với GDP của quốc gia
nhập khẩu chè có tác động nghịch chiều có ý nghĩa thống kê đến giá nhập khẩu chè
của mỗi quốc gia. Cụ thể nếu tỷ lệ % ngoại thương so với GDP tăng 1%, giá chè
nhập khẩu giảm 0,006 USD/kg. Nếu kim ngạch nhập khẩu của quốc gia nhập khẩu
chè tăng 10 tỉ USD/năm, giá chè nhập khẩu giảm 0,0357 USD/kg. Tuy nhiên mức
độ tác động của kim ngạch nhập khẩu lên giá chè nhập khẩu có sự khác nhau giữa
các loại chè. Nếu kim ngạch nhập khẩu của quốc gia nhập khẩu chè tăng 10 tỉ
USD/năm, giá chè đóng gói dưới 3kg nhập khẩu giảm 0,0254 USD/kg, trong khi đó
giá chè dạng rời trên 3kg giảm 0,0349 USD/kg. Như vậy phải chăng những quốc
gia có quy mô kim ngạch ngoại thương lớn, có tỷ lệ % ngoại thương so với GDP
cao là những quốc gia phát triển, có nền kinh tế mở, tự do thương mại quốc tế hơn,
khi đó những quốc gia này có trình độ kinh doanh ngoại thương tốt hơn, có kinh
nghiệm mua bán quốc tế tốt hơn, tìm hiểu thị trường kỹ hơn, họ có được thị trường
tiêu thụ và có được lợi thế hơn trong đàm phán, do đó họ có thể đàm phán và mua
được với giá rẻ hơn, nhất là đối với mặt hàng chè dạng rời đóng gói trên 3kg.
Điều này cũng được minh chứng qua chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của
các quốc gia nhập khẩu. Chỉ số năng lực cạnh tranh này tác động có ý nghĩa thống
kê đối với giá chè nhập khẩu. Ngoài ra, khi xét theo từng loại chè thì chỉ số năng lực
cạnh tranh toàn cầu cũng có tác động ngược chiều có ý nghĩa thống kê đối với giá
chè đóng gói dưới 3kg và giá chè dạng rời trên 3kg. Tuy nhiên mức độ giảm giá của
chè dạng rời cao hơn chè đóng gói dưới 3kg. Cụ thể, nếu chỉ số năng lực cạnh tranh
của quốc gia tăng thêm 1 điểm, giá chè dạng rời giảm 0,462 USD/kg, trong khi đó
giá chè đóng gói dưới 3kg giảm 0,235USD/kg.
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Một điểm khá đặc biệt là khi mức tiêu thụ chè bình quân của quốc gia nhập
khẩu càng cao thì giá nhập khẩu lại có xu hướng giảm. Điều này thể hiện qua biến
số mức tiêu thụ chè bình quân đầu người có tác động nghịch chiều có ý nghĩa thống
kê đến giá chè nhập khẩu. Cụ thể, nếu mức tiêu thụ bình quân đầu người tăng thêm
0,1kg/người/năm, giá chè nhập khẩu giảm 0,05USD/kg, giá chè đóng gói dưới 3kg
giảm 0,06USD/kg, giá chè dạng rời trên 3kg giảm 0,02USD/kg. Như vậy giá chè
đóng gói dưới 3kg có mức giảm nhiều hơn so với giá chè dạng rời trên 3kg (giảm
khoảng 3 lần). Như vậy một lần nữa chúng ta có thể khẳng định rằng tại những quốc
gia tiêu thụ chè bình quân đầu người cao, chè trở thành thức uống phổ biến đối với
người tiêu dùng. Do đó khuynh hướng tiêu dùng tại những quốc gia này là các loại
chè phổ thông, không phải là các loại chè đặc sản, giá cao.
Tương tự như vậy chúng ta cũng thấy tốc độ tiêu chè trung bình hàng năm
cũng có tác động có ý nghĩa thống kê đối với giá chè nhập khẩu. Cụ thể nếu tốc độ
tiêu thụ chè trung bình hàng năm tăng thêm 1%, giá chè nhập khẩu giảm đi
0,007USD/kg, Tuy nhiên mức độ này có khác nhau đối với từng loại chè. Nếu tốc
độ tiêu thụ chè trung bình hàng năm tăng thêm 1%, giá chè đóng gói dưới 3kg giảm
đi 0,015USD/kg, trong khi đó giá chè dạng rời trên 3kg chỉ giảm có 0,004 USD/kg
(ít hơn gần 4 lần so với chè đóng gói dưới 3kg).
Tỷ lệ dân số trong độ tuổi trên 65 tuổi có tác động có ý nghĩa thống kê đến giá
nhập khẩu của các loại chè của quốc gia nhập khẩu. Cụ thể nếu tỷ lệ dân số trong độ
tuổi trên 65 tuổi tăng 1%, giá chè nhập khẩu nói chung tăng lên 0,135USD/kg, giá
chè đóng gói dưới 3 kg nhập khẩu tăng 0,103USD/kg, giá chè dạng rời trên 3kg
nhập khẩu tăng 0,195 USD/kg. Như vậy phải chăng đối với đối tượng khách hàng là
những người lớn tuổi trên 65 tuổi, có yêu cầu khắt khe hơn về sản phẩm chè, đòi hỏi
chất lượng chè nói chung cao hơn nên giá nhập khẩu chè của những quốc gia này
cao hơn.
Ngoài ra tỷ trọng các loại chè nhập khẩu cũng tác động đến giá chè nhập khẩu.
Chẳng hạn những quốc gia nào có tỷ trọng các loại chè dưới 3kg càng cao thì giá
nhập khẩu càng cao.
Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, những biến số sau tác động có ý nghĩa
thống kê đến quy mô và giá nhập khẩu chè của các quốc gia nhập khẩu chè:
·

Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu

·

Chỉ số quyền tự do kinh tế
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·

Quy mô dân số, Tỷ lệ dân số trong độ tuổi 1564 tuổi, Tỷ lệ dân số trong
độ tuổi trên 65 tuổi

·

Tỷ lệ lạm phát

·

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân, GDP bình quân đầu người, Tỷ lệ thay
đổi thu nhập hàng năm

·

Kim ngạch nhập khẩu, Tỷ lệ % của ngoại thương so với GDP

·

Tốc độ tăng tiêu thụ chè trung bình/năm, Mức tiêu thụ chè bình quân đầu
người và Số người theo đạo Hồi, Hindu

Tiếp theo những biến số này được sử dụng để tiến hành phân tích cụm. Do các
biến số này được đo lường bằng các đơn vị khác nhau, nên để loại bỏ khả năng ảnh
hưởng của sự khác biệt của các đơn vị đo lường đến kết quả phân tích cụm, các biến
số này sẽ được chuẩn hóa trước khi tiến hành thủ tục phân cụm. Thủ tục phân cụm
thứ bậc tích tụ dựa vào phương sai (thủ tục Ward) với thước đo khoảng cách Euclid
được thực hiện.
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Phụ lục 13: Kết quả mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là sản lượng nhập
khẩu
Kết quả mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là sản lượng chè nhập khẩu
Hệ số hồi quy
(Constant)

Độ lệch chuẩn

t

P>|t|

8.338E7

6.707E7

1.243

.217

5.513E6

9.050E6

.609

.544

228352.041

4.407E6

.052

.959

.014

.025

2.093

.038

tocdotangdanso

1.335E6

5.057E6

.264

.792

tyledanthanhthi

144979.846

183738.656

.789

.432

tyledan15_64

601604.879

744986.592

1.989

.049

tyledantren65

211712.640

1.159E6

.183

.855

tylehoccapba

83359.766

190874.131

.437

.663

129451.905

106348.141

1.217

.227

35475.538

330600.538

.107

.915

1.376E6

774079.738

1.778

.079

tocdoGDP

1.630E6

1.258E6

1.891

.064

GDPbinhquan

815.918

512.569

2.161

.034

543516.746

357954.387

2.011

.046

54.580

12.149

4.493

.000

tylengoaithuong

64962.975

48485.165

1.340

.184

tocdotangtieuthu

17268.473

54362.870

.318

.751

1.572E7

4.041E6

3.890

.000

.028

.032

2.021

.045

GCI
EFW_Index
Danso

tylechet
Gini
Lamphat

tylethaydoithunhap
kimngachNK

muctieuthu
songuoitheodao
R2 = 0,528
R2 = 0,406
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Kết quả mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là sản lượng chè xanh, chè đen
đóng gói dưới 3kg nhập khẩu
Hệ số hồi quy

Độ lệch chuẩn

t

P>|t|

(Constant)

2.701E7

1.995E7

1.354

.179

GCI

1.033E6

2.692E6

1.994

.048

EFW_Index

1.130E6

1.311E6

2.197

.030

.000

.007

2.270

.040

tocdotangdanso

1.530E6

1.505E6

1.017

.312

tyledanthanhthi

24105.428

54663.618

.441

.660

tyledan15_64

490605.368

221639.059

2.214

.029

tyledantren65

31744.878

344786.550

.092

.927

tylehoccapba

7363.455

56786.475

.130

.897

tylechet

17011.072

31639.364

.538

.592

5405.168

98356.122

.055

.956

110791.610

230294.486

2.002

.048

559934.187

374368.681

1.991

.050

170.722

152.493

2.270

.039

602424.632

106494.096

2.023

.045

8.731

3.614

2.416

.018

tylengoaithuong

11013.454

14424.698

.764

.447

tocdotangtieuthu

4314.594

16173.359

.267

.790

2.265E6

1.202E6

1.884

.063

.000

.010

.021

.983

Danso

Gini
Lamphat
tocdoGDP
GDPbinhquan
tylethaydoithunhap
kimngachNK

muctieuthu
songuoitheodao
R2 = 0,521
R2 = 0,433
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Kết quả mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là sản lượng chè xanh, chè đen
dạng rời trên 3kg nhập khẩu
Hệ số hồi quy
(Constant)

Độ lệch chuẩn

t

P>|t|

5.640E7

5.758E7

.979

.330

GCI

4.477E6

7.769E6

2.349

.020

EFW_Index

1.361E6

3.784E6

2.068

.041

.013

.021

2.300

.023

tocdotangdanso

195565.355

4.342E6

.045

.964

tyledanthanhthi

121001.726

157740.430

.767

.445

tyledan15_64

111206.168

639574.209

2.059

.041

tyledantren65

179310.975

994935.578

.180

.857

tylehoccapba

90825.295

163866.266

.554

.581

112511.546

91300.339

1.232

.221

30121.232

283821.990

.106

.916

1.265E6

664550.801

1.904

.060

tocdoGDP

1.071E6

1.080E6

2.082

.055

GDPbinhquan

645.529

440.043

2.271

.040

506163.891

207305.389

1.973

.052

45.853

10.430

4.396

.000

tylengoaithuong

53930.517

41624.724

1.296

.198

tocdotangtieuthu

12992.782

46670.759

.278

.781

1.346E7

3.470E6

3.879

.000

.029

.028

1.994

.048

Danso

tylechet
Gini
Lamphat

tylethaydoithunhap
kimngachNK

muctieuthu
songuoitheodao
R2 = 0,547
R2 = 0,409
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Phụ lục 14: Kết quả mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là giá nhập khẩu
Kết quả mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là giá chè nhập khẩu
Hệ số hồi quy

Độ lệch chuẩn

t

P>|t|

(Constant)

.138

5.519

.025

.980

GCI

.281

.758

1.691

.096

.291

.350

.832

.407

1.092E9

.000

.559

.577

tocdotangdanso

.033

.398

.083

.934

tyledanthanhthi

.001

.015

.080

.937

tyledan15_64

.025

.059

.420

.675

tyledantren65

.135

.092

2.352

.021

tylehoccapba

.004

.015

.283

.778

tylechet

.001

.009

.158

.875

Gini

.006

.026

.209

.835

Lamphat

.008

.064

.126

.900

.072

.100

1.824

.072

9.466E5

.000

2.260

.026

.056

.028

1.990

.050

3.568E6

.000

3.664

.000

tylengoaithuong

.006

.004

2.604

.011

tocdotangtieuthu

.007

.004

1.672

.098

muctieuthu

.502

.320

2.494

.015

7.978E10

.000

.312

.756

.016

.011

1.491

.140

K3GreenQuan_Country

.002

.015

.112

.911

K3BlackQuan_Country

.029

.010

2.847

.006

EFW_Index
Danso

tocdoGDP
GDPbinhquan
tylethaydoithunhap
kimngachNK

songuoitheodao
BlackQuan_Country

R2 = 0,622
R2 = 0,526
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Kết quả mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là giá chè xanh, chè đen đóng gói
dưới 3kg nhập khẩu
Hệ số hồi quy
(Constant)

Độ lệch chuẩn

t

P>|t|

4.863

6.901

.705

.483

.235

.948

2.271

.040

.380

.437

.868

.388

6.426E11

.000

.026

.979

tocdotangdanso

.023

.498

.047

.963

tyledanthanhthi

.021

.018

1.121

.266

tyledan15_64

.117

.074

1.579

.118

tyledantren65

.103

.115

1.781

.079

tylehoccapba

.010

.019

.502

.617

tylechet

.009

.011

.816

.417

Gini

.026

.033

.777

.439

.075

.079

.939

.351

tocdoGDP

.159

.126

1.938

.056

GDPbinhquan

.000

.000

2.236

.028

tylethaydoithunhap

.047

.035

1.824

.072

2.538E6

.000

2.084

.040

tylengoaithuong

.006

.005

2.287

.025

tocdotangtieuthu

.015

.005

2.666

.009

muctieuthu

.613

.400

2.433

.018

1.431E9

.000

.448

.655

BlackQuan_Country

.004

.014

.280

.781

K3GreenQuan_Country

.001

.019

.077

.939

K3BlackQuan_Country

.018

.013

2.141

.050

GCI
EFW_Index
Danso

Lamphat

kimngachNK

songuoitheodao

R2 = 0,637
R2 = 0,519
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Kết quả mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là giá chè xanh, chè đen dạng rời
trên 3kg nhập khẩu
Hệ số hồi quy

Độ lệch chuẩn

t

P>|t|

(Constant)

2.326

6.745

.345

.731

GCI

.462

.926

1.892

.064

.465

.427

1.087

.280

1.620E9

.000

.679

.499

tocdotangdanso

.357

.486

.733

.466

tyledanthanhthi

.013

.018

.715

.476

tyledan15_64

.005

.072

.063

.950

tyledantren65

.195

.112

1.734

.086

tylehoccapba

.024

.019

1.285

.202

.007

.011

.663

.509

Gini

.002

.032

.069

.945

Lamphat

.007

.078

.087

.931

tocdoGDP

.117

.123

1.697

.094

8.271E5

.000

2.310

.023

.068

.034

1.967

.052

3.491E6

.000

2.933

.004

tylengoaithuong

.006

.005

2.573

.012

tocdotangtieuthu

.004

.005

1.992

.050

muctieuthu

.217

.391

2.432

.025

6.816E10

.000

.218

.828

BlackQuan_Country

.021

.013

1.596

.114

K3GreenQuan_Country

.004

.018

.203

.839

K3BlackQuan_Country

.012

.012

.946

.347

EFW_Index
Danso

Tylechet

GDPbinhquan
tylethaydoithunhap
kimngachNK

songuoitheodao

R2 = 0,575
R2 = 0,501

228

Phụ lục 15: Các kết quả kiểm định của mô hình hồi quy
Kiểm định mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là sản lượng chè nhập khẩu
*****************************************************************************
*
Kiểm định
*
CHI
*
F
*
*****************************************************************************
*
*
*
*
* A: Sự tương quan
*CHISQ(1)= .023228[.879]*F( 1, 88)= .022078[.882]*
*
*
*
*
* B: Dạng hàm *CHISQ(1)=
.46252[.496]*F( 1, 88)=
.44100[.508]*
*
*
*
*
* C: Tính chuẩn
*CHISQ(2)=
1.1250[.570]*
Not applicable
*
*
*
*
*
* D: Phương sai*CHISQ(1)= .052441[.819]*F( 1, 107)= .051716[.820]*
*****************************************************************************

Kiểm định mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là sản lượng chè xanh, chè đen
đóng gói dưới 3kg nhập khẩu
*****************************************************************************
*
Kiểm định
*
CHI
*
F
*
*****************************************************************************
*
*
*
*
* A: Sự tương quan
*CHISQ(1)=
1.9610[.161]*F( 1, 88)=
1.8617[.175]*
*
*
*
*
* B: Dạng hàm *CHISQ(1)=
.14324[.705]*F( 1, 88)=
.13424[.715]*
*
*
*
*
* C: Tính chuẩn
*CHISQ(2)= .099243[.952]*
Not applicable
*
*
*
*
*
* D: Phương sai*CHISQ(1)=
.40410[.525]*F( 1, 107)=
.39952[.528]*
*****************************************************************************

Kiểm định mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là sản lượng chè xanh, chè đen
dạng rời trên 3kg nhập khẩu
*****************************************************************************
*
Kiểm định
*
CHI
*
F
*
*****************************************************************************
*
*
*
*
* A: Sự tương quan
*CHISQ(1)=
.51455[.473]*F( 1, 88)=
.49073[.485]*
*
*
*
*
* B: Dạng hàm *CHISQ(1)=
1.5974[.206]*F( 1, 88)=
1.5375[.218]*
*
*
*
*
* C: Tính chuẩn
*CHISQ(2)=
1.0636[.588]*
Not applicable
*
*
*
*
*
* D: Phương sai
*CHISQ(1)=
.52301[.470]*F( 1, 107)=
.49962[.481]*
*****************************************************************************
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Kiểm định mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là giá chè nhập khẩu
*****************************************************************************
*
Kiểm định
*
CHI
*
F
*
*****************************************************************************
*
*
*
*
* A: Sự tương quan
*CHISQ(1)=
.53727[.464]*F( 1, 85)=
.50834[.478]*
*
*
*
*
* B: Dạng hàm *CHISQ(1)=
.66694[.414]*F( 1, 85)=
.63184[.429]*
*
*
*
*
* C: Tính chuẩn
*CHISQ(2)=
2.0220[.364]*
Not applicable
*
*
*
*
*
* D: Phương sai
*CHISQ(1)=
.23705[.626]*F( 1, 107)=
.23294[.630]*
*****************************************************************************

Kiểm định mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là giá chè xanh, chè đen đóng
gói dưới 3kg nhập khẩu
*****************************************************************************
*
Kiểm định
*
CHI
*
F
*
*****************************************************************************
*
*
*
*
* A: Sự tương quan
*CHISQ(1)=
.79437[.373]*F( 1, 85)=
.74788[.389]*
*
*
*
*
* B: Dạng hàm *CHISQ(1)=
.56090[.454]*F( 1, 85)=
.52719[.469]*
*
*
*
*
* C: Tính chuẩn
*CHISQ(2)=
1.4179[.492]*
Not applicable
*
*
*
*
*
* D: Phương sai
*CHISQ(1)=
.24908[.618]*F( 1, 107)=
.24598[.621]*
*****************************************************************************

Kiểm định mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là giá chè xanh, chè đen dạng
rời trên 3kg nhập khẩu
*****************************************************************************
*
Kiểm định
*
CHI
*
F
*
*****************************************************************************
*
*
*
*
* A: Sự tương quan
*CHISQ(1)=
.55610[.456]*F( 1, 85)=
.51646[.474]*
*
*
*
*
* B: Dạng hàm *CHISQ(1)=
.96486[.326]*F( 1, 85)=
.89917[.345]*
*
*
*
*
* C: Tính chuẩn
*CHISQ(2)=
.37870[.827]*
Not applicable
*
*
*
*
*
* D: Phương sai
*CHISQ(1)=
.98457[.321]*F( 1, 107)=
.97610[.325]*
*****************************************************************************
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Phụ lục 16: Quy định về mức dư lượng thuốc trừ sâu được chấp nhận (MRLs)
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Phụ lục 17: Giá trị trung bình của các biến số theo từng phân khúc nhập khẩu
Phân khúc
1

2

3

4

5

6

7

8

GCI

5.0

4.6

4.2

3.7

4.3

4.4

3.6

4.9

EFW_Index

7.7

7.3

6.7

6.1

6.7

7.1

5.9

7.2

Danso (triệu người)

12.9

25.8

28.3

39.7

103.1

8.7

9.9

274.9

tocdotangdanso

0.75

0.68

1.73

1.98

1.14

0.86

2.03

0.87

tyledanthanhthi

77.8

74.3

57.8

44.6

57.1

73.0

40.5

67.5

tyledan15_64

68.4

68.1

65.4

57.6

66.2

68.0

58.4

68.2

tyledantren65

14.3

14.3

5.1

4.1

6.4

9.7

3.5

11.9

sudungDT

44

41

16

5

16

27

5

39

tieuthudien

8,005

8,557

3,193

932

2,537

4,067

661

7,342

sudungInter

59

51

14

8

20

31

6

47

tylebietchu

99

98

86

73

90

95

64

92

tylehoccaphai

100

100

79

55

83

92

55

84

tylehoccapba

59.0

64.8

23.7

15.2

31.6

47.7

12.9

47.0

tylechet

8.4

6.6

28.0

88.0

27.1

15.0

98.2

19.7

tuoitho

78

78

71

60

71

74

59

75

33.5

33.4

43.5

45.5

42.3

36.5

41.3

37.3

Lamphat

3.8

3.4

8.3

10.0

5.7

4.9

7.3

5.0

tocdoGDP

2.9

2.1

5.3

6.0

4.2

5.1

5.5

3.5

GDPbinhquan

21945

18872

5307

1372

4161

8546

642

20062

GNIbinhquan

33,043

31,112

7,984

1,521

5,647 11,591

tylethaydoithunhap

9.9

13.0

7.7

8.2

12.3

9.0

12.7

16.9

kimngachNK (tỷ
USD)
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202

44

29

76

35

19

786

tylengoaithuong

147.8

80.7

80.3

78.6

96.3

120.0

95.8

64.0

tocdotangtieuthu

1.3

1.8

9.8

8.8

3.2

4.8

3.7

0.4

Muctieuthu

0.8

0.4

1.4

0.4

0.6

0.5

0.8

1.0

0.43

22.41

11.36

85.61

0.58

7.20

28.60

Gini

songuoitheodao
0.60
(triệu người)
Nguồn: Tính toán của tác giả

947 26,895
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Phụ lục 18: Đặc điểm Phân khúc 8

Tốc độ gia tăng sản lượng NK trung bình trong giai đoạn 20052009, Tệ lệ %
sản lượng NK so với thế giới và tỷ trọng loại chè NK (%)
Chỉ tiêu

Tỷ lệ

Tốc độ gia tăng sản lượng chè nhập khẩu

0.4

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè xanh đóng gói dưới 3kg

0.3

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè xanh dạng rời trên 3kg

3.7

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè đen đóng gói dưới 3kg

0.1

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè đen dạng rời trên 3kg
Tỷ lệ % sản lượng nhập khẩu của Phân khúc 8 so với tổng sản lượng

3.2

nhập khẩu của thế giới
Tỷ lệ % sản lượng nhập khẩu trung bình của từng quốc gia so với tổng
sản lượng nhập khẩu của thế giới

47.8

6.0

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh dưới 3 kg trung bình của từng quốc gia

3.7

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh trên 3 kg trung bình của từng quốc gia

7.7

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen dưới 3 kg trung bình của từng quốc gia

19.8

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen trên 3 kg trung bình của từng quốc gia

68.8

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh trung bình của từng quốc gia

11.4

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen trung bình của từng quốc gia

88.6

Nguồn: Tính toán của tác giả
Tỷ trọng sản lượng, kim ngạch và giá NK theo từng loại chè và theo nhóm
quốc gia xuất khẩu (trung bình 20052009)
Nhóm quốc gia xuất khẩu*

Loại
chè

Chè
xanh
dưới
3kg

1

2

3

4

5

6

7

8

Tỷ trọng theo kim
ngạch (%)

26.1 17.0

1.9

1.0

1.7

0.8 47.2

0.1

Tỷ trọng theo sản
lượng (%)

19.7

7.6

1.2

2.8

1.9

0.9 61.9

0.0

Giá nhập
trung bình

10.9 13.9

7.4

4.8

5.1

5.1

8.8

khẩu
5.0
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Chè
xanh
trên
3kg

Chè
đen
dưới
3kg

Chè
đen
trên
3kg

Tỷ trọng theo kim
ngạch (%)

12.4

6.6

0.7

5.2

0.6

0.1 68.5

1.1

Tỷ trọng theo sản
lượng (%)

6.8

2.3

1.1

6.9

1.4

0.1 74.7

1.0

Giá nhập
trung bình

9.5 13.7

2.9

2.6

2.5

3.1

2.6

2.7

khẩu

Tỷ trọng theo kim
ngạch (%)

16.8

2.9

2.7

3.6

4.6

2.8 56.8

2.9

Tỷ trọng theo sản
lượng (%)

11.0

1.3

3.7

4.5

3.3

1.6 63.1

4.6

Giá nhập
trung bình

10.3 13.6

3.9

4.5

9.6

9.4

3.6

khẩu
4.6

Tỷ trọng theo kim
ngạch (%)

4.2

0.2

10.5

6.4

3.9

4.0 38.4 29.0

Tỷ trọng theo sản
lượng (%)

2.5

0.1

15.5

5.2

1.9

2.0 40.6 30.2

Giá nhập khẩu
trung bình
6.8 8.4
2.3
2.9 7.7 7.7
Ghi chú: * Các quốc gia xuất khẩu được phân nhóm theo chương 2

1.9

1.6

Nguồn: Tính toán của tác giả

Một số đặc điểm thị trường của Phân khúc 8:
· Đối với loại chè đen dạng rời, đóng gói trên 3kg (HS 090240)
Đây là loại chè nhập khẩu chủ yếu của Phân khúc 8, chiếm tỷ trọng đến 68,8%
sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè này lên đến
3,2%/năm (so với tốc độ gia tăng nhập khẩu trung bình của Phân khúc này là
0,4%/năm).
Do đây là Phân khúc có quy mô tiêu thụ lớn, trình độ phát triển của những
quốc gia trong phân khúc này cao, do đó các quốc gia này thường nhập khẩu các
loại chè nguyên liệu, sau đó chế biến đấu trộn và tiêu thụ. Chính vì vậy các quốc gia
trong Phân khúc này nhập khẩu chè từ rất nhiều Nhóm quốc gia khác nhau, không
tập trung nhập khẩu từ Nhóm quốc gia cụ thể nào. Hay nói cách khác, không có
nhóm quốc gia xuất khẩu nào giữ vị trí thống trị. Cụ thể, loại chè này được nhập
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khẩu từ các quốc gia thuộc nhóm 75 (chiếm đến 40,6% tổng sản lượng nhập khẩu),
kế đến là nhóm 8 (chiếm 30,2%) và nhóm 3 (chiếm 15,5%). Hơn nữa, đây là nhập
khẩu chè nguyên liệu nên giá nhập khẩu cũng không cao, giá nhập khẩu từ 1,6
2,3usd/kg chiếm đến 86,3% tổng sản lượng nhập khẩu. Ngoài ra, với mức giá nhập
khẩu loại chè này chủ yếu tập trung từ 1,62,3usd/kg cho thấy chủng loại chè nhập
khẩu không có sự đa dạng về chất lượng, về danh tiếng.
Xuất phát từ hai đặc điểm thị trường đối với loại chè đen dạng rời này cho
thấy, Phân khúc 8 này là thị trường có mức độ phân tán cao, các sản phẩm chè
thuộc loại hàng sơ cấp (nguyên liệu) ít có sự khác biệt. Chính vì vậy đây là phân
khúc thị trường có rào cản nhập cuộc thấp và với rào cản nhập cuộc thấp sẽ tạo điều
kiện cho một dòng những người gia nhập thị trường. Tuy nhiên đối với phân khúc
này, các nhà xuất khẩu gặp phải khó khăn khi cố gắng tạo ra sự khác biệt so với sản
phẩm của đối thủ.
· Đối với loại chè đen đóng gói dưới 3kg (HS 090230)
Đây là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí thứ hai của Phân khúc 8, chiếm tỷ trọng
19,8% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè này rất
thấp 0,1%/năm.
Loại chè này được nhập chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 (chiếm đến
63,1% tổng sản lượng nhập khẩu). Đây là Nhóm quốc gia xuất khẩu chiếm vị trí chủ
đạo vào Phân khúc thị trường này. Nhóm 1 là Nhóm quốc gia xuất khẩu đứng vị trí
thứ 2 xuất khẩu vào Phân khúc thị trường này cũng chỉ đạt 11% tổng sản lượng
nhập khẩu. Điều đó cho thấy đây là Phân khúc thị trường có mức độ tập trung khá
cao. Hơn nữa tốc độ gia tăng nhập khẩu loại chè này rất thấp (0,1%/năm), các công
ty đều gia tăng nỗ lực cạnh tranh để giữ thị phần của mình nên cường độ cạnh tranh
trong Phân khúc này rất cao.
Những Nhóm quốc gia xuất khẩu có thị phần thấp trong Phân khúc này thường
có giá xuất khẩu cao. Cụ thể, Nhóm 1 có giá xuất khẩu trung bình là 10,3 usd/kg,
Nhóm 2 là 13,6usd/kg, Nhóm 4 là 9,6usd/kg, Nhóm 6 là 9,4usd/kg. Những nhóm
quốc gia xuất khẩu có giá cao này chiếm đến 27,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của
Phân khúc này. Như vậy có thể thấy rằng trong Phân khúc có cường độ cạnh tranh

5

Các nhóm quốc gia xuất khẩu được phân nhóm trong chương 2
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cao như vậy, những Nhóm quốc gia này đã thâm nhập thị trường bằng chiến lược
khác biệt hóa sản phẩm.
Hơn nữa, độ lệch chuẩn về giá chè đen dưới 3kg ở mức rất cao (xem Phụ lục
26), cho thấy rằng mức độ phân tán của giá chè nhập khẩu rất cao. Điều đó cho thấy
chủng loại chè nhập khẩu của Phân khúc này có sự đa dạng chủng loại, đa dạng về
chất lượng, về danh tiếng sản phẩm.
· Đối với loại chè xanh đóng gói trên 3kg (HS 090220)
Đây là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí thứ ba của Phân khúc 8, chiếm tỷ trọng
7,7% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè này đạt
3,7%/năm.
Loại chè này được nhập chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 (chiếm đến
74,7% tổng sản lượng nhập khẩu). Đây là Nhóm quốc gia xuất khẩu chiếm vị trí chủ
đạo vào Phân khúc thị trường này. Nhóm 4 là Nhóm quốc gia xuất khẩu đứng vị trí
thứ 2 xuất khẩu vào Phân khúc thị trường này cũng chỉ đạt 6,9% tổng sản lượng
nhập khẩu. Điều đó cho thấy đây là Phân khúc thị trường có mức độ tập trung khá
cao.
Giá chè nhập khẩu dưới 2,6usd/kg chiếm đến 84% tổng sản lượng nhập khẩu
và giá chè nhập khẩu ở mức cao (trên 9,5usd/kg) chỉ chiếm 9,1% tổng sản lượng
nhập khẩu. Như vậy cho thấy chủng loại chè nhập khẩu không có sự đa dạng về
chủng loại, về chất lượng, về danh tiếng. Điều này cũng dễ dàng lý giải bởi những
quốc gia thuộc Phân khúc này nhập khẩu loại chè này chủ yếu để đấu trộn, pha chế
thành các loại chè thành phẩm khác.
· Đối với loại chè xanh đóng gói dưới 3kg (HS 090210)
Đây là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí cuối cùng của Phân khúc 8, chiếm tỷ
trọng 3,7% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè
này rất thấp 0,3%/năm.
Loại chè này được nhập chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 (chiếm đến
61,9% tổng sản lượng nhập khẩu). Đây là Nhóm quốc gia xuất khẩu chiếm vị trí chủ
đạo vào Phân khúc thị trường này. Nhóm 1 là Nhóm quốc gia xuất khẩu đứng vị trí
thứ 2 xuất khẩu vào Phân khúc thị trường này cũng chỉ đạt 19,7% tổng sản lượng
nhập khẩu. Điều đó cho thấy đây là Phân khúc thị trường có mức độ tập trung khá
cao. Hơn nữa tốc độ gia tăng nhập khẩu loại chè này rất thấp (0,3%/năm), nên
cường độ cạnh tranh trong Phân khúc này rất cao.
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Những Nhóm quốc gia xuất khẩu có thị phần thấp trong Phân khúc này thường
có giá xuất khẩu cao. Cụ thể, Nhóm 1 có giá xuất khẩu trung bình là 10,9 usd/kg,
Nhóm 2 là 13,9usd/kg. Những nhóm quốc gia xuất khẩu có giá cao này chiếm đến
43,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của Phân khúc này. Như vậy có thể thấy rằng
trong Phân khúc có cường độ cạnh tranh cao như vậy, những Nhóm quốc gia này đã
thâm nhập thị trường bằng chiến lược khác biệt hóa sản phẩm.
Hơn nữa, trong Phụ lục 17 cho thấy, độ lệch chuẩn về giá chè xanh dưới 3kg ở
mức rất cao, cho thấy rằng mức độ phân tán của giá chè nhập khẩu rất cao. Điều đó
cho thấy chủng loại chè nhập khẩu của Phân khúc này có sự đa dạng chủng loại, đa
dạng về chất lượng, về danh tiếng sản phẩm.
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Phụ lục 19: Đặc điểm của Phân khúc 1

Tốc độ gia tăng sản lượng NK trung bình trong giai đoạn 20052009, Tệ lệ %
sản lượng NK so với thế giới và tỷ trọng loại chè NK (%)
Chỉ tiêu

Tỷ lệ

Tốc độ gia tăng sản lượng chè nhập khẩu

0.6

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè xanh đóng gói dưới 3kg

3.1

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè xanh dạng rời trên 3kg

3.5

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè đen đóng gói dưới 3kg

3.2

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè đen dạng rời trên 3kg
Tỷ lệ % sản lượng nhập khẩu của Phân khúc 1 so với tổng sản lượng

7.0

nhập khẩu của thế giới
Tỷ lệ % sản lượng nhập khẩu trung bình của từng quốc gia so với tổng
sản lượng nhập khẩu của thế giới

7.9

0.5

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh dưới 3 kg trung bình của từng quốc gia

5.8

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh trên 3 kg trung bình của từng quốc gia

22.0

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen dưới 3 kg trung bình của từng quốc gia

21.2

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen trên 3 kg trung bình của từng quốc gia

51.0

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh trung bình của từng quốc gia

27.8

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen trung bình của từng quốc gia

72.2

Nguồn: Tính toán của tác giả
Tỷ trọng sản lượng, kim ngạch và giá NK theo từng loại chè và theo nhóm
quốc gia xuất khẩu (trung bình 20052009)
Nhóm quốc gia xuất khẩu

Loại
chè
Chè
xanh
dưới
3kg

1

2

3

4

5

6

7

8

39.3

9.9

1.4

0.8

3.2

4.9 37.5

0.1

25.8

4.9

0.7

0.7

3.1

3.8 56.4

0.1

14.7 14.9

9.8

9.7

9.7

Tỷ trọng theo kim
ngạch (%)
Tỷ trọng theo sản
lượng (%)
Giá

nhập

khẩu

11.5

7.5

7.6
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trung bình
Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

xanh

Tỷ trọng theo sản

trên

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

32.8 10.6

0.6

4.9

2.3

0.4 42.8

0.5

18.4

3.5

0.7

11.9

2.5

0.6 54.2

0.8

14.3 16.2

7.1

5.8

7.5

7.4

5.6

3.9

52.9

4.0

0.4

1.7

3.3

7.2 27.6

0.8

49.5

2.1

0.3

3.1

3.7

7.2 29.5

1.3

11.1 17.7

8.1

6.6

6.7

7.3

6.8

khẩu

trung bình
Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

đen

Tỷ trọng theo sản

dưới

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

khẩu

trung bình

6.5

Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

đen

Tỷ trọng theo sản

trên

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

19.0

3.1

12.8

2.0

4.9

2.5 41.0 10.3

13.1

0.6

17.5

4.4

2.1

0.3 46.2 14.8

11.1 11.7

4.4

4.9

6.4

8.7

khẩu

trung bình
Nguồn: Tính toán của tác giả

3.8

2.9

Một số đặc điểm thị trường của Phân khúc 1:
· Đối với loại chè đen dạng rời, đóng gói trên 3kg (HS 090240)
Đây là loại chè nhập khẩu chủ yếu của Phân khúc 1, chiếm tỷ trọng đến 51%
sản lượng nhập khẩu chè. Nhưng trong giai đoạn 20052009, tốc độ gia tăng quy
mô nhập khẩu loại chè này giảm đến 7%/năm.
Loại chè này được các quốc gia trong Phân khúc này nhập khẩu từ nhiều
nguồn khác nhau, cụ thể nhập khẩu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 (chiếm 46,2%
tổng sản lượng nhập khẩu), Nhóm 3 (chiếm 17,5%), Nhóm 8 (chiếm 14,8%), Nhóm
1 (chiếm 13,1%). Như vậy đây cũng là Phân khúc thị trường có mức độ phân tán
cao, các sản phẩm chè thuộc loại hàng sơ cấp (nguyên liệu) ít có sự khác biệt, thể
hiện giá chè nhập khẩu từ 2,94,4usd/kg chiếm đến 78,5% tổng sản lượng nhập
khẩu.
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Tuy đây là phân khúc thị trường có mức độ phân tán cao và nhập khẩu sản
phẩm chè nguyên liệu, nhưng do tốc độ tăng trưởng nhập khẩu của loại chè này
giảm đến 7%/năm, nên mức độ cạnh tranh cũng rất gay gắt và khốc liệt.
· Đối với loại chè xanh dạng rời, đóng gói trên 3kg (HS 090220)
Đây là loại chè nhập khẩu đứng thứ 2 của Phân khúc 1, chiếm tỷ trọng 22%
sản lượng nhập khẩu chè. Nhưng trong giai đoạn 20052009, tốc độ gia tăng quy
mô nhập khẩu loại chè này giảm 3,5%/năm.
Loại chè này được các quốc gia trong Phân khúc này nhập khẩu từ nhiều
nguồn khác nhau, cụ thể nhập khẩu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 (chiếm 54,2%
tổng sản lượng nhập khẩu), Nhóm 1 (chiếm 32,8%), Nhóm 3 (chiếm 10,6%). Như
vậy đây cũng là Phân khúc thị trường có mức độ phân tán cao. Điểm đặc biệt trong
Phân khúc này là độ phân tán của giá chè nhập khẩu cũng khá cao, giá nhập khẩu
trung bình từ 5,65,8usd/kg chiếm tỷ lệ 47,7% tổng kim ngạch nhập khẩu, ngược lại
giá nhập khẩu trung bình từ 14,3 đến 16,2usd/kg chiếm tỷ lệ 43,4%. Điều đó cho
thấy chủng loại chè nhập khẩu của Phân khúc này có sự đa dạng chủng loại, đa
dạng về chất lượng, về danh tiếng sản phẩm.
· Đối với loại chè đen đóng gói dưới 3kg (HS 090230)
Đây là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí thứ ba của Phân khúc 1, chiếm tỷ trọng
21,2% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè này đạt
3,2%/năm.
Loại chè này được nhập chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 1 (chiếm đến
49,5% tổng sản lượng nhập khẩu). Đây là Nhóm quốc gia xuất khẩu chiếm vị trí chủ
đạo vào Phân khúc thị trường này. Nhóm 7 là Nhóm quốc gia xuất khẩu đứng vị trí
thứ 2 xuất khẩu vào Phân khúc thị trường này cũng chỉ đạt 29,5% tổng sản lượng
nhập khẩu. Điều đó cho thấy đây là Phân khúc thị trường có mức độ tập trung khá
cao.
Điểm đặc biệt, giá nhập khẩu của những quốc gia trong Phân khúc này rất cao,
giá nhập khẩu chè trên 10usd/kg chiếm đến 56,9% kim ngạch nhập khẩu. Như vậy
có thể thấy rằng đây là Phân khúc thị trường của những sản phẩm chè đặc sản, có
thương hiệu, giá cao. Hơn nữa mức độ tập trung của thị trường khá cao do đó cường
độ cạnh tranh trong Phân khúc thị trường này chắc chắn sẽ rất cao.
· Đối với loại chè xanh đóng gói dưới 3kg (HS 090210)
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Đây là loại chè nhập khẩu đứng vị trí cuối cùng của Phân khúc 1, chiếm tỷ
trọng 5,8% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè
này đạt 3,1%/năm.
Loại chè này được nhập chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 (chiếm đến
56,4% tổng sản lượng nhập khẩu) và Nhóm 1 (chiếm 25,8%). Giá chè nhập khẩu
trên 9,5usd/kg chiếm đến 59,5% tổng kim ngạch nhập khẩu. Như vậy cho thấy
chủng loại chè nhập khẩu có sự đa dạng về chủng loại, về chất lượng, về danh tiếng
và chủ yếu nhập khẩu các loại chè đặc sản, giá cao.
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Phụ lục 20: Đặc điểm của Phân khúc 3
Tốc độ gia tăng sản lượng NK trung bình trong giai đoạn 20052009, Tệ lệ %
sản lượng NK so với thế giới và tỷ trọng loại chè NK (%)
Chỉ tiêu

Tỷ lệ

Tốc độ gia tăng sản lượng chè nhập khẩu

4.8

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè xanh đóng gói dưới 3kg

4.4

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè xanh dạng rời trên 3kg

8.5

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè đen đóng gói dưới 3kg

5.3

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè đen dạng rời trên 3kg

6.3

Tỷ lệ % sản lượng nhập khẩu của Phân khúc 3 so với tổng sản lượng nhập
khẩu của thế giới

10.8

Tỷ lệ % sản lượng nhập khẩu trung bình của từng quốc gia so với tổng sản
lượng nhập khẩu của thế giới

1.0

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh dưới 3 kg trung bình của từng quốc gia

2.2

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh trên 3 kg trung bình của từng quốc gia

2.8

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen dưới 3 kg trung bình của từng quốc gia

40.8

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen trên 3 kg trung bình của từng quốc gia

54.2

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh trung bình của từng quốc gia

5.0

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen trung bình của từng quốc gia
Nguồn: Tính toán của tác giả

95.0

Tỷ trọng sản lượng, kim ngạch và giá NK theo từng loại chè và theo nhóm
quốc gia xuất khẩu (trung bình 20052009)
Nhóm quốc gia xuất khẩu

Loại
chè

1

2

3

4

5

6

7

8

23.2

0.6

0.8

0.7

8.2

28.0 36.0

0.3

14.9

0.1

1.7

1.8

4.4

14.7 59.8

0.5

13.5 20.8

5.0

5.4

11.8

16.7

5.5

1.9

13.5

0.5

6.5

1.1

0.5 74.6

0.1

Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

xanh

Tỷ trọng theo sản

dưới

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

khẩu

trung bình
Chè

Tỷ trọng theo kim

xanh

ngạch (%)

0.4
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trên

Tỷ trọng theo sản

3kg

lượng (%)
Giá

nhập

7.4

0.1

0.5

7.6

1.0

0.2 80.3

0.2

8.4 15.6

3.3

3.1

4.1

14.0

2.3

1.9

khẩu

trung bình
Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

đen

Tỷ trọng theo sản

dưới

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

51.4

0.2

0.6

0.7

5.3

12.4 27.9

0.6

81.0

0.0

0.3

0.3

1.6

2.2 13.6

0.2

3.2 17.6

5.0

6.2

20.9

9.6

4.4

5.4

0.0

4.6

1.3

0.5

2.1 31.6 48.3

7.6

0.0

2.2

2.3

0.5

0.0 32.0 52.5

2.4 15.0

2.7

2.3

2.5

4.4

khẩu

trung bình

5.4

Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

đen

Tỷ trọng theo sản

trên

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

khẩu

trung bình
Nguồn: Tính toán của tác giả

2.4

1.7

Một số đặc điểm thị trường của Phân khúc 3:
· Đối với loại chè đen dạng rời, đóng gói trên 3kg (HS 090240)
Đây là loại chè nhập khẩu chủ yếu của Phân khúc 3, chiếm tỷ trọng đến 54,2%
sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè này rất cao,
lên đến 6,3%/năm.Loại chè này được nhập khẩu từ các quốc gia thuộc nhóm 8
(chiếm đến 52,5% tổng sản lượng nhập khẩu), kế đến là nhóm 7 (chiếm 32%). Nhập
khẩu từ hai nhóm này chiếm đến 84,5% tổng sản lượng nhập khẩu. Do đó đây là hai
nhóm thống trị Phân khúc này. Giá chè nhập khẩu của Phân nhóm thị trường này ở
mức thấp, giá chè nhập khẩu trung bình dưới 2,5 usd/kg chiếm đến 87,3%. Do đó có
thể phán đoán rằng hầu hết sản phẩm loại chè này được nhập khẩu làm nguyên liệu
chế biến thành các sản phẩm chè khác. Đây là phân khúc thị trường có tốc độ gia
tăng nhập khẩu cao (6,3%/năm) nên đây cũng là một thị trường rất có triển vọng.
· Đối với loại chè đen đóng gói dưới 3kg (HS 090230)
Đây là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí thứ hai của Phân khúc 3, chiếm tỷ trọng
40,8% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè này
cũng rất cao 5,3%/năm.
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Loại chè này được nhập chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 1 (chiếm đến
81% tổng sản lượng nhập khẩu) với giá nhập khẩu ở mức trung bình (3,2usd/kg).
Đây là Nhóm quốc gia xuất khẩu chiếm vị trí chủ đạo vào Phân khúc thị trường này.
Nhóm 7 là Nhóm quốc gia xuất khẩu đứng vị trí thứ 2 xuất khẩu vào Phân khúc thị
trường này cũng chỉ đạt 13,6% tổng sản lượng nhập khẩu. Hơn nữa, những sản
phẩm chè có giá cao (trên 9,5usd/kg) chiếm tỷ lệ nhập khẩu rất thấp (3,8% sản
lượng nhập khẩu). Điều đó cho thấy đây là Phân khúc thị trường có mức độ tập
trung và cạnh tranh rất cao đối với những chủng loại sản phẩm có mức giá trung
bình.
· Đối với loại chè xanh đóng gói trên 3kg (HS 090220)
Đây là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí thứ ba của Phân khúc 3, chiếm tỷ trọng
2,8% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè này đạt
rất cao 8,5%/năm.
Loại chè này được nhập chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 (chiếm đến
80,3% tổng sản lượng nhập khẩu). Đây là Nhóm quốc gia xuất khẩu chiếm vị trí chủ
đạo vào Phân khúc thị trường này. Điều đó cho thấy đây là Phân khúc thị trường có
mức độ tập trung khá cao.
Giá chè nhập khẩu dưới 2,3usd/kg chiếm đến 80,5% tổng sản lượng nhập khẩu
và giá chè nhập khẩu ở mức cao (trên 9,5usd/kg) chỉ chiếm 0,3% tổng sản lượng
nhập khẩu. Như vậy cho thấy chủng loại chè nhập khẩu không có sự đa dạng về
chủng loại, về chất lượng, về danh tiếng.
· Đối với loại chè xanh đóng gói dưới 3kg (HS 090210)
Đây là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí cuối cùng của Phân khúc 3, chiếm tỷ
trọng 2,2% sản lượng nhập khẩu chè. Hơn nữa, tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu
loại chè này giảm trung bình 4,4%/năm.
Loại chè này được nhập chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 (chiếm 59,8%
tổng sản lượng nhập khẩu), từ Nhóm 1 (chiếm 14,9%), Nhóm 6 (chiếm 14,7%). Giá
chè nhập khẩu ở mức cao (trên 9,5usd/kg) chiếm 34,1% tổng sản lượng nhập khẩu
và chiếm đến 60% kim ngạch nhập khẩu. Như vậy cho thấy chủng loại chè nhập
khẩu rất đa dạng về chủng loại, về chất lượng, về danh tiếng.
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Phụ lục 21: Đặc điểm của Phân khúc 4

Tốc độ gia tăng sản lượng NK trung bình trong giai đoạn 20052009, Tệ lệ %
sản lượng NK so với thế giới và tỷ trọng loại chè NK (%)
Chỉ tiêu

Tỷ lệ

Tốc độ gia tăng sản lượng chè nhập khẩu

5.5

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè xanh đóng gói dưới 3kg

7.4

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè xanh dạng rời trên 3kg

0.9

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè đen đóng gói dưới 3kg

8.3

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè đen dạng rời trên 3kg
Tỷ lệ % sản lượng nhập khẩu của Phân khúc 4 so với tổng sản lượng

5.0

nhập khẩu của thế giới
Tỷ lệ % sản lượng nhập khẩu trung bình của từng quốc gia so với tổng
sản lượng nhập khẩu của thế giới

9.7

0.5

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh dưới 3 kg trung bình của từng quốc gia

13.3

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh trên 3 kg trung bình của từng quốc gia

11.4

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen dưới 3 kg trung bình của từng quốc gia

20.1

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen trên 3 kg trung bình của từng quốc gia

55.2

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh trung bình của từng quốc gia

24.7

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen trung bình của từng quốc gia

75.3

Nguồn: Tính toán của tác giả
Tỷ trọng sản lượng, kim ngạch và giá NK theo từng loại chè và theo nhóm
quốc gia xuất khẩu (trung bình 20052009)
Nhóm quốc gia xuất khẩu

Loại
chè
Chè
xanh
dưới
3kg

1

2

3

4

5

6

7

8

0.6

0.2

0.1

0.3

0.2

0.1 96.7

0.0

0.4

0.1

0.1

0.8

0.1

0.1 97.6

0.1

13.4

7.7

4.0

2.6

11.4

4.0

1.6

Tỷ trọng theo kim
ngạch (%)
Tỷ trọng theo sản
lượng (%)
Giá

nhập

khẩu

3.8
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trung bình
Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

xanh

Tỷ trọng theo sản

trên

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

4.8

0.3

2.2

3.8

0.8

0.1 86.7

0.5

2.9

0.1

2.2

2.1

0.4

0.0 91.1

0.7

5.6

7.3

3.2

3.7

3.4

8.7

1.3

30.4

0.9

3.0

4.3

21.6

1.6 20.5 11.4

30.9

0.5

4.4

4.7

8.2

1.7 15.8 21.1

3.6 10.4

3.4

3.5

4.3

3.6

9.1

1.1

5.3

1.8

2.9

0.1 35.2 43.0

7.3

0.2

11.2

1.4

1.8

0.1 32.2 42.5

6.3

8.0

1.1

4.0

2.5

2.3

khẩu

trung bình

3.1

Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

đen

Tỷ trọng theo sản

dưới

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

khẩu

trung bình

9.6

3.1

Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

đen

Tỷ trọng theo sản

trên

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

khẩu

trung bình
Nguồn: Tính toán của tác giả

2.8

3.5

Một số đặc điểm thị trường của Phân khúc 4:
· Đối với loại chè đen dạng rời, đóng gói trên 3kg (HS 090240)
Đây là loại chè nhập khẩu chủ yếu của Phân khúc 4, chiếm tỷ trọng đến 55,2%
sản lượng nhập khẩu chè. Nhưng trong giai đoạn 20052009, tốc độ gia tăng quy
mô nhập khẩu loại chè này giảm đến 5%/năm.
Loại chè này được các quốc gia trong Phân khúc này nhập khẩu từ nhiều
nguồn khác nhau, cụ thể nhập khẩu từ các quốc gia thuộc Nhóm 8 (chiếm 42,5%
tổng sản lượng nhập khẩu), Nhóm 7 (chiếm 32,2%), Nhóm 1 (chiếm 7,3%). Như
vậy đây cũng là Phân khúc thị trường có mức độ phân tán cao, các sản phẩm chè
thuộc loại hàng sơ cấp (nguyên liệu) ít có sự khác biệt, thể hiện giá chè nhập khẩu
từ 1,13,5usd/kg chiếm đến 55,6% tổng sản lượng nhập khẩu.
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Tuy đây là phân khúc thị trường có mức độ phân tán cao và nhập khẩu sản
phẩm chè nguyên liệu, nhưng do tốc độ tăng trưởng nhập khẩu của loại chè này
giảm đến 5%/năm, nên mức độ cạnh tranh cũng rất gay gắt.
· Đối với loại chè đen đóng gói dưới 3kg (HS 090230)
Đây là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí thứ 2 của Phân khúc 4, chiếm tỷ trọng
20,1% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè này đạt
rất cao 8,3%/năm.
Loại chè này được nhập từ rất nhiều Nhóm quốc gia khác nhau và không
Nhóm quốc gia nào chiếm vị trí chi phối. Cụ thể, nhập khẩu từ các quốc gia thuộc
Nhóm 1 chiếm 30,9% sản lượng nhập khẩu, Nhóm 8 chiếm 21,1%, Nhóm 7 chiến
15,8%, Nhóm 5 chiếm 8,2%. Điều đó cho thấy đây là Phân khúc thị trường có mức
độ phân tán khá cao. Giá chè nhập khẩu trong khoảng 3,13,6usd/kg chiếm đến
62,8% sản lượng nhập khẩu. Giá chè nhập khẩu ở mức cao (trên 9,5usd/kg) chiếm
16,3%. Như vậy có thể thấy Phân khúc thị trường này nhập khẩu tương đối tập
trung nhưng vẫn có sự đa dạng các chủng loại chè nhập khẩu.
· Đối với loại chè xanh đóng gói dưới 3kg (HS 090210)
Đây là loại chè nhập khẩu đứng vị trí thứ 3 của Phân khúc 4, chiếm tỷ trọng
13,3% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè này đạt
7,4%/năm.
Loại chè này được nhập chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 (chiếm đến
97,6% tổng sản lượng nhập khẩu) với mức giá ở mức trung bình (3,8usd/kg). Như
vậy Nhóm 7 là nhóm quốc gia chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối trong Phân khúc thị
trường này hay nói cách khác Phân khúc thị trường này rất tập trung. Do đó cường
độ cạnh tranh trong Phân khúc này sẽ rất cao và rào cản thâm nhập là rất lớn.
· Đối với loại chè xanh dạng rời, đóng gói trên 3kg (HS 090220)
Đây là loại chè nhập khẩu đứng thứ 4 của Phân khúc 4, chiếm tỷ trọng 11,4%
sản lượng nhập khẩu chè. Nhưng trong giai đoạn 20052009, tốc độ gia tăng quy
mô nhập khẩu loại chè này giảm 0,9%/năm.
Loại chè này cũng được các quốc gia trong Phân khúc này nhập khẩu chủ yếu
từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 (chiếm 91,1% tổng sản lượng nhập khẩu). Như vậy
Nhóm 7 cũng là nhóm quốc gia chiếm vị trí chủ đạo trong Phân khúc này.
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Phụ lục 22: Đặc điểm của Phân khúc 5

Tốc độ gia tăng sản lượng NK trung bình trong giai đoạn 20052009, Tệ lệ %
sản lượng NK so với thế giới và tỷ trọng loại chè NK (%)
Chỉ tiêu

Tỷ lệ

Tốc độ gia tăng sản lượng chè nhập khẩu

5.0

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè xanh đóng gói dưới 3kg

0.1

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè xanh dạng rời trên 3kg

9.1

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè đen đóng gói dưới 3kg

11.2

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè đen dạng rời trên 3kg
Tỷ lệ % sản lượng nhập khẩu của phân khúc 5 so với tổng sản lượng nhập

4.2

khẩu của thế giới
Tỷ lệ % sản lượng nhập khẩu trung bình của từng quốc gia so với tổng sản
lượng nhập khẩu của thế giới

12.8

0.8

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh dưới 3 kg trung bình của từng quốc gia

3.0

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh trên 3 kg trung bình của từng quốc gia

9.8

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen dưới 3 kg trung bình của từng quốc gia

16.0

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen trên 3 kg trung bình của từng quốc gia

71.2

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh trung bình của từng quốc gia

12.8

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen trung bình của từng quốc gia

87.2

Nguồn: Tính toán của tác giả
Tỷ trọng sản lượng, kim ngạch và giá NK theo từng loại chè và theo nhóm
quốc gia xuất khẩu (trung bình 20052009)
Nhóm quốc gia xuất khẩu

Loại
chè
Chè
xanh
dưới
3kg

1

2

3

4

5

6

7

8

0.3

1.0

1.5

2.2 66.5

0.0

2.2

0.3

1.0

0.5

0.8 90.2

0.0

12.3 17.9

5.5

5.5

10.0

9.1

7.1

Tỷ trọng theo kim
ngạch (%)

10.6 14.8

Tỷ trọng theo sản
lượng (%)
Giá

nhập

2.7
khẩu

5.1
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trung bình
Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

xanh

Tỷ trọng theo sản

trên

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

8.4

4.7

0.6

3.9

2.5

0.7 66.5

1.2

4.0

0.5

1.1

5.0

1.7

0.1 77.9

0.6

8.3 15.5

2.0

2.4

4.3

8.0

2.4

2.9

khẩu

trung bình
Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

đen

Tỷ trọng theo sản

dưới

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

53.2

2.1

0.6

4.9

1.2

1.2 33.0

1.5

25.0

0.8

1.4

6.7

0.9

1.2 53.6

3.0

11.0 13.9

5.0

5.1

10.1

5.3

4.6

5.2

khẩu

trung bình
Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

đen

Tỷ trọng theo sản

trên

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

10.6

3.1

19.3

10.0

1.4

2.4 40.1

9.9

7.1

1.2

29.6

9.7

0.5

0.2 35.0

9.8

7.4

9.4

1.8

3.8

5.6

khẩu

trung bình
Nguồn: Tính toán của tác giả

10.7

2.2

1.9

Một số đặc điểm thị trường của Phân khúc 5:
· Đối với loại chè đen dạng rời, đóng gói trên 3kg (HS 090240)
Đây là loại chè nhập khẩu chủ yếu của Phân khúc 5, chiếm tỷ trọng đến 71,2%
trong sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè này rất
cao, lên đến 4,2%/năm.
Loại chè này được nhập khẩu từ nhiều nhóm quốc gia xuất khẩu khác nhau.
Cụ thể nhập khẩu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 chiếm 35% sản lượng nhập khẩu,
Nhóm 3 chiếm 29,6%, Nhóm 8 chiếm 9,8%, Nhóm 4 chiếm 9,7%. Giá chè nhập
khẩu của Phân nhóm thị trường này ở mức thấp, giá chè nhập khẩu trung bình dưới
2,5 usd/kg chiếm đến 74,4% sản lượng nhập khẩu, giá chè nhập khẩu ở mức cao
(trên 9,4usd/kg) chỉ chiếm 1,4%. Do đó có thể phán đoán rằng hầu hết sản phẩm
loại chè này được nhập khẩu làm nguyên liệu chế biến thành các sản phẩm chè
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khác. Đây là phân khúc thị trường có tốc độ gia tăng nhập khẩu cao (4,2%/năm) nên
đây cũng là một thị trường rất có triển vọng.
· Đối với loại chè đen đóng gói dưới 3kg (HS 090230)
Đây là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí thứ hai của Phân khúc 5, chiếm tỷ trọng
16% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè này cũng
rất cao 11,2%/năm.
Loại chè này được nhập chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 (chiếm 53,6%
sản lượng nhập khẩu) và Nhóm 1 (chiếm 25%). Giá nhập khẩu từ 4,65,1usd/kg
chiếm 61,7% sản lượng nhập khẩu, những sản phẩm chè có giá cao (trên 9,5usd/kg)
chiếm tỷ lệ nhập khẩu cũng cao (26,7% sản lượng nhập khẩu và 56,5% kim ngạch
nhập khẩu). Điều đó cho thấy đây là Phân khúc thị trường có mức độ phân tán và
chủng loại sản phẩm nhập khẩu có sự đa dạng về chất lượng, về danh tiếng.
· Đối với loại chè xanh đóng gói trên 3kg (HS 090220)
Đây là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí thứ ba của Phân khúc 3, chiếm tỷ trọng
9,8% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè này đạt
rất cao 9,1%/năm.
Loại chè này được nhập chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 (chiếm đến
77,9% tổng sản lượng nhập khẩu) với giá nhập khẩu trung bình từ Nhóm này là
2,4usd/kg. Đây là Nhóm quốc gia xuất khẩu chiếm vị trí chủ đạo vào Phân khúc thị
trường này. Điều đó cho thấy đây là Phân khúc thị trường có mức độ tập trung khá
cao.
Giá chè nhập khẩu dưới 2,4usd/kg chiếm đến 84% tổng sản lượng nhập khẩu
và giá chè nhập khẩu ở mức cao (trên 9,5usd/kg) chỉ chiếm 0,5% tổng sản lượng
nhập khẩu. Như vậy cho thấy chủng loại chè nhập khẩu không có sự đa dạng về
chủng loại, về chất lượng, về danh tiếng.
· Đối với loại chè xanh đóng gói dưới 3kg (HS 090210)
Đây là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí cuối cùng của Phân khúc 5, chiếm tỷ
trọng 3% sản lượng nhập khẩu chè. Hơn nữa, tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại
chè này giảm trung bình 0,1%/năm.
Loại chè này được nhập chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 (chiếm đến
90,2% tổng sản lượng nhập khẩu) với mức giá nhập khẩu trung bình là 5,1usd/kg.
Như vậy có thể thấy các quốc gia thuộc Nhóm 7 thống trị Phân khúc thị trường này.
Những quốc gia xuất khẩu thuộc các nhóm khác khi thâm nhập vào Phân khúc này
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thường có giá cao hơn Nhóm 7. Cụ thể Nhóm 1 có giá bình quân là 12,3 usd/kg,
Nhóm 2 có giá bình quân là 17,9usd/kg, Nhóm 5 có giá là 10usd/kg.
Như vậy có thể thấy đây là thị trường rất tập trung và chịu sự thống trị của các
quốc gia thuộc Nhóm 7. Tuy nhiên Phân khúc thị trường này cũng chấp nhận những
chủng loại sản phẩm khác có chất lượng cao hơn, chấp nhập các loại chè đặc sản giá
cao.
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Phụ lục 23: Đặc điểm của Phân khúc 2

Tốc độ gia tăng sản lượng NK trung bình trong giai đoạn 20052009, Tệ lệ %
sản lượng NK so với thế giới và tỷ trọng loại chè NK (%)
Chỉ tiêu

Tỷ lệ

Tốc độ gia tăng sản lượng chè nhập khẩu

2.2

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè xanh đóng gói dưới 3kg

5.7

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè xanh dạng rời trên 3kg

7.3

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè đen đóng gói dưới 3kg

3.0

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè đen dạng rời trên 3kg
Tỷ lệ % sản lượng nhập khẩu của Phân khúc 2 so với tổng sản lượng nhập

6.3

khẩu của thế giới
Tỷ lệ % sản lượng nhập khẩu trung bình của từng quốc gia so với tổng sản
lượng nhập khẩu của thế giới

1.7

0.1

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh dưới 3 kg trung bình của từng quốc gia

16.0

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh trên 3 kg trung bình của từng quốc gia

8.1

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen dưới 3 kg trung bình của từng quốc gia

49.5

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen trên 3 kg trung bình của từng quốc gia

26.4

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh trung bình của từng quốc gia

24.1

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen trung bình của từng quốc gia

75.9

Nguồn: Tính toán của tác giả
Tỷ trọng sản lượng, kim ngạch và giá NK theo từng loại chè và theo nhóm
quốc gia xuất khẩu (trung bình 20052009)
Nhóm quốc gia xuất khẩu

Loại
chè
Chè
xanh
dưới
3kg

1

2

3

4

5

6

7

8

50.5 17.2

0.2

0.6

12.8

4.5 13.2

0.0

42.0 12.9

0.4

0.8

13.6

5.0 24.5

0.0

16.3 16.5

11.1

15.2

15.1

Tỷ trọng theo kim
ngạch (%)
Tỷ trọng theo sản
lượng (%)
Giá

nhập

khẩu

15.4

9.6 13.8
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trung bình
Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

xanh

Tỷ trọng theo sản

trên

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

55.9

8.7

0.7

1.1

2.5

2.6 24.6

0.1

42.1

5.2

1.7

2.3

2.2

1.1 40.2

0.0

12.1 16.3

7.0

7.4

14.0

63.7

7.8

0.2

0.3

10.5

3.8 12.8

0.0

54.5

6.3

0.6

0.9

10.9

5.3 20.6

0.0

13.0 18.0

8.6

8.5

12.5

41.7

9.8

3.8

1.9

39.2

7.9

3.4

13.5 18.1

5.1

khẩu

trung bình

14.2

7.4 13.0

Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

đen

Tỷ trọng theo sản

dưới

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

khẩu

trung bình

12.1

7.0

8.9

2.5

1.2 34.7

0.9

3.4

1.5

0.5 36.1

1.0

4.8

14.0

Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

đen

Tỷ trọng theo sản

trên

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

khẩu

trung bình
Nguồn: Tính toán của tác giả

11.5

4.5

2.7

Một số đặc điểm thị trường của Phân khúc 2:
· Đối với loại chè đen đóng gói dưới 3kg (HS 090240) và chè xanh đóng
gói dưới 3kg (HS 090210)
Loại chè đen đóng gói dưới 3kg là loại chè nhập khẩu chủ yếu của Phân khúc
2, chiếm đến 49,5% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu
loại chè này đạt ở mức trung bình 3,0%/năm. Loại chè xanh đóng gói dưới 3kg là
loại chè nhập khẩu đứng thứ 3 trong Phân khúc này, chiếm 16% sản lượng nhập
khẩu với tốc độ gia tăng nhập khẩu trung bình đạt 5,7%/năm.
Hai loại chè này được nhập khẩu từ rất nhiều nhóm quốc gia xuất khẩu khác
nhau. Cụ thể, chè đen dưới 3kg được nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia thuộc
Nhóm 1 (chiếm 54,5% sản lượng nhập khẩu), Nhóm 7 (chiếm 20,6%), Nhóm 5
(chiếm 10,9%), Nhóm 2 (chiếm 6,3%). Chè xanh dưới 3kg được nhập khẩu từ
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Nhóm 1 (chiếm 42% sản lượng nhập khẩu), Nhóm 7 (24,5%), Nhóm 5 (13,6%),
Nhóm 2 (12,9%).
Độ lệch chuẩn và khoảng biến thiên về giá nhập khẩu của hai loại chè này rất
cao (xem Phụ lục 17), phản ánh giá chè nhập khẩu có độ phân tán cao. Hơn nữa, giá
chè nhập khẩu của 2 loại chè này rất cao. Cụ thể giá chè nhập khẩu ở mức cao (trên
9,5usd/kg), đối với chè đen dưới 3kg, chiếm đến 77% sản lượng nhập khẩu và đối
với chè xanh dưới 3kg, chiếm đến 99,2% sản lượng nhập khẩu.
Như vậy có thể nói, mặc dù đây là Phân khúc thị trường có quy mô nhỏ so với
các phân khúc thị trường khác, nhưng Phân khúc thị trường này chấp nhận nhập
khẩu nhiều chủng loại sản phẩm chè thành phẩm, đặc biệt là các các loại chè đặc
sản, giá cao và có thương hiệu.
· Đối với loại chè đen đóng gói trên 3kg (HS 090240) và chè xanh đóng
gói trên 3kg (HS 090220)
Loại chè đen trên 3kg là loại chè nhập khẩu đứng thứ 2 của Phân khúc 2,
chiếm 26,4% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè
này giảm ở mức trung bình 6,3%/năm. Loại chè xanh trên 3kg là loại chè nhập khẩu
đứng thứ 4 trong Phân khúc này, chiếm 8,1% sản lượng nhập khẩu với tốc độ gia
tăng nhập khẩu trung bình đạt ở mức cao 7,3%/năm.
Hai loại chè này được nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 1 và
Nhóm 7. Đối với loại chè đen trên 3kg, nhập khẩu từ các quốc gia thuộc Nhóm 1
chiếm 39,2% sản lượng nhập khẩu, từ Nhóm 7 chiếm 36,1%. Đối với loại chè xanh
trên 3kg, nhập khẩu từ Nhóm 1 chiếm 42,1% sản lượng nhập khẩu và từ Nhóm 7
chiếm 40,2%. Có điểm rất đặc biệt đối với giá nhập khẩu hai loại chè từ 2 Nhóm
quốc gia xuất khẩu này, nhập khẩu từ Nhóm 1 với giá rất cao, nhưng nhập khẩu từ
Nhóm 7 lại có giá thấp hơn nhiều. Cụ thể giá chè đen trên 3kg nhập khẩu từ Nhóm
1 trung bình là 13,5 usd/kg so với từ Nhóm 2 là 4,5 usd/kg (gấp 3 lần). Chè xanh
trên 3 kg nhập khẩu từ Nhóm 1 trung bình là 12,1usd/kg, cao hơn gần 2 lần so với
giá nhập khẩu từ Nhóm 7.
Như vậy có thể thấy Phân khúc thị trường đối với 2 loại chè này bao gồm 2
chủng loại sản phẩm rất rõ ràng, một chủng loại sản phẩm chè ở mức trung bình và
một chủng loại chè cao cấp, chè đặc sản, giá cao.

254

Phụ lục 24: Đặc điểm của Phân khúc 6
Tốc độ gia tăng sản lượng NK trung bình trong giai đoạn 20052009, Tệ lệ %
sản lượng NK so với thế giới và tỷ trọng loại chè NK (%)
Chỉ tiêu

Tỷ lệ

Tốc độ gia tăng sản lượng chè nhập khẩu

7.8

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè xanh đóng gói dưới 3kg

10.4

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè xanh dạng rời trên 3kg

5.6

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè đen đóng gói dưới 3kg

1.8

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè đen dạng rời trên 3kg
Tỷ lệ % sản lượng nhập khẩu của Phân khúc 6 so với tổng sản lượng

6.5

nhập khẩu của thế giới
Tỷ lệ % sản lượng nhập khẩu trung bình của từng quốc gia so với tổng
sản lượng nhập khẩu của thế giới

3.1

0.2

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh dưới 3 kg trung bình của từng quốc gia

5.9

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh trên 3 kg trung bình của từng quốc gia

11.3

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen dưới 3 kg trung bình của từng quốc gia

39.0

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen trên 3 kg trung bình của từng quốc gia

43.5

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh trung bình của từng quốc gia

17.2

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen trung bình của từng quốc gia

82.5

Nguồn: Tính toán của tác giả
Tỷ trọng sản lượng, kim ngạch và giá NK theo từng loại chè và theo nhóm
quốc gia xuất khẩu (trung bình 20052009)
Nhóm quốc gia xuất khẩu

Loại
chè

1

2

3

4

5

6

7

8

24.8

2.1

0.2

1.1

11.5

27.1 29.3

0.1

19.2

1.0

0.2

3.7

11.6

23.2 37.3

0.0

trung bình

14.1 20.2

9.2

8.7

9.1

13.4

8.8

9.7

Tỷ trọng theo kim

21.4

0.3

4.5

5.7

0.7 61.8



Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

xanh

Tỷ trọng theo sản

dưới

lượng (%)

3kg

Giá

Chè

nhập

khẩu
2.5
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xanh

ngạch (%)

trên

Tỷ trọng theo sản

3kg

lượng (%)
Giá

nhập

12.5

0.6

0.2

4.3

2.9

13.2 19.8

8.3

6.9

9.5

15.4

0.3

0.5

3.8

12.4

0.1

2.7

11.5 14.2
16.7
14.7

0.4 75.5



khẩu

trung bình

12.1

5.5



11.5

26.6 36.7

0.2

2.9

11.5

22.3 39.6

0.1

5.5

6.2

5.6

11.6

5.4

8.6

1.1

2.8

13.8

3.5

2.0 56.4

2.1

0.0

4.8

12.5

2.7

1.5 56.3

2.6

9.8 12.5

3.0

4.7

7.0

Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

đen

Tỷ trọng theo sản

dưới

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

khẩu

trung bình
Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

đen

Tỷ trọng theo sản

trên

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

khẩu

trung bình
Nguồn: Tính toán của tác giả

10.8

3.2

5.8

Một số đặc điểm thị trường của Phân khúc 6:
· Đối với loại chè đen dạng rời, đóng gói trên 3kg (HS 090240)
Đây là loại chè nhập khẩu chủ yếu của Phân khúc 6, chiếm tỷ trọng đến 43,5%
sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè này rất cao,
lên đến 6,5%/năm.
Loại chè này được nhập khẩu từ các quốc gia thuộc nhóm 7 (chiếm đến 56,3%
sản lượng nhập khẩu), kế đến là nhóm 1 (chiếm 14,7%) và Nhóm 4 (12,5%). Giá
chè nhập khẩu của Phân nhóm thị trường này ở mức trung bình, giá chè nhập khẩu
trung bình dưới 3,2 usd/kg chiếm đến 61,1% sản lượng nhập khẩu. Giá chè nhập
khẩu ở mức cao (trên 9,5usd/kg) chiếm 16,2% sản lượng nhập khẩu. Đây là phân
khúc thị trường có tốc độ gia tăng nhập khẩu cao (6,5%/năm) nên đây cũng là một
thị trường rất có triển vọng.
· Đối với loại chè đen đóng gói dưới 3kg (HS 090230)
Đây là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí thứ hai của Phân khúc 6, chiếm tỷ trọng
39% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè này đạt
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1,8%/năm.Loại chè này được nhập từ rất nhiều quốc gia thuộc Nhóm 7 (chiếm
39,6% sản lượng nhập khẩu), Nhóm 6 (chiếm 22,3%), Nhóm 1 (chiếm 12,4%),
Nhóm 5 (chiếm 11,5%). Như vậy có thể thấy Phân khúc thị trường này nhập khẩu
chè từ rất nhiều nhóm quốc gia khác nhau với giá nhập khẩu từ mức trung bình trở
lên và không có Nhóm quốc gia nào giữ vị trí thống trị của Phân khúc này. Cụ thể
giá nhập khẩu trong khoảng 5,45,6usd/kg chiếm 53,8% sản lượng nhập khẩu, giá
nhập khẩu ở mức cao (trên 9,5usd/kg) chiếm 34,8%. Điều đó cho thấy Phân khúc
thị trường này chấp nhận rất nhiều chủng loại sản phẩm chè khác nhau, có chất
lượng, thương hiệu khác nhau.
· Đối với loại chè xanh đóng gói trên 3kg (HS 090220)
Đây là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí thứ ba của Phân khúc 3, chiếm tỷ trọng
11,3% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè này đạt
5,6%/năm.
Loại chè này được nhập chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 (chiếm đến
75,5% sản lượng nhập khẩu) với mức giá nhập khẩu trung bình ở mức trung bình
cao (5,5usd/kg). Đây là Nhóm quốc gia xuất khẩu chiếm vị trí chủ đạo vào Phân
khúc thị trường này. Điều đó cho thấy đây là Phân khúc thị trường có mức độ tập
trung khá cao.
Ngoài ra có một phần nhỏ sản lượng nhập khẩu của Phân khúc thị trường này
là các sản phẩm chè giá cao (trên 9,5usd/kg) chiếm 16,4%. Như vậy cho thấy đây là
Phân khúc thị trường nhập khẩu các sản phẩm chè có chất lượng từ mức trung bình
trở lên và khoảng trên 16% là nhập khẩu chè có chất lượng cao. Tuy nhiên với mức
độ tập trung nhập khẩu từ Nhóm quốc gia 7, nên mức độ cạnh tranh sẽ rất khốc liệt
khi thâm nhập bằng chủng loại sản phẩm tương tự như Nhóm quốc gia 7.
· Đối với loại chè xanh đóng gói dưới 3kg (HS 090210)
Đây là loại chè nhập khẩu chiếm vị trí cuối cùng của Phân khúc 6, chiếm tỷ
trọng 5,9% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè
này trung bình đạt rất cao 10,4%/năm.
Loại chè này được nhập từ rất nhiều Nhóm quốc gia khác nhau, cụ thể: nhập
khẩu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7 chiếm 37,3% sản lượng nhập khẩu, Nhóm 6
chiếm 23,2%, Nhóm 1 chiếm 19,2%, Nhóm 5 chiếm 11,6%. Giá chè nhập khẩu ở
mức cao (trên 9,5usd/kg) chiếm 43,4% sản lượng nhập khẩu và chiếm đến 54,1%
kim ngạch nhập khẩu. Như vậy cho thấy chủng loại chè nhập khẩu rất đa dạng về
chủng loại, về chất lượng, về danh tiếng.
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Phụ lục 25: Đặc điểm của Phân khúc 7
Tốc độ gia tăng sản lượng NK trung bình trong giai đoạn 20052009, Tệ lệ %
sản lượng NK so với thế giới và tỷ trọng loại chè NK (%)
Chỉ tiêu

Tỷ lệ

Tốc độ gia tăng sản lượng chè nhập khẩu

5.1

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè xanh đóng gói dưới 3kg

11.1

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè xanh dạng rời trên 3kg

7.3

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè đen đóng gói dưới 3kg

16.8

Tốc độ gia tăng sản lượng nhập khẩu chè đen dạng rời trên 3kg
Tỷ lệ % sản lượng nhập khẩu của Phân khúc 7 so với tổng sản lượng

4.9
4.6

nhập khẩu của thế giới
Tỷ lệ % sản lượng nhập khẩu trung bình của từng quốc gia so với tổng

0.5

sản lượng nhập khẩu của thế giới
Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh dưới 3 kg trung bình của từng quốc gia

35.7

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh trên 3 kg trung bình của từng quốc gia

51.3

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen dưới 3 kg trung bình của từng quốc gia

10.0

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen trên 3 kg trung bình của từng quốc gia

3.0

Tỷ trọng nhập khẩu chè xanh trung bình của từng quốc gia

87.0

Tỷ trọng nhập khẩu chè đen trung bình của từng quốc gia

13.0

Nguồn: Tính toán của tác giả
Tỷ trọng sản lượng, kim ngạch và giá NK theo từng loại chè và theo nhóm
quốc gia xuất khẩu (trung bình 20052009)
Nhóm quốc gia xuất khẩu

Loại
chè
Chè
xanh
dưới
3kg

1

2

3

4

5

6

7

8

6.0

1.2

1.8

6.4

3.0

0.0 79.9

0.0

4.2

0.2

3.3

17.9

2.5

0.0 70.5

0.0

13.2

5.7

1.2

1.5

4.1

3.1

3.0

Tỷ trọng theo kim
ngạch (%)
Tỷ trọng theo sản
lượng (%)
Giá

nhập

khẩu

3.3
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trung bình
Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

xanh

Tỷ trọng theo sản

trên

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

0.3

2.0

0.0

0.1

0.0

1.0 94.3



0.2

0.2

0.0

0.1

0.0

0.0 95.8



4.9

5.1

1.5

1.5

1.6

6.1

1.6



25.5 16.7

3.0

0.3

1.0

2.5 50.1

1.0

15.3 10.2

8.0

0.1

0.9

1.6 57.2

0.6

khẩu

trung bình
Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

đen

Tỷ trọng theo sản

dưới

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

khẩu

trung bình

7.7

4.1

1.7

4.6

5.3

4.4

3.5

5.1

11.7

3.5

1.0

1.2

3.0

5.0 69.1



12.1

5.1

3.0

0.4

0.8

0.7 73.6



2.6

1.8

0.4

3.0

13.9

7.7



Tỷ trọng theo kim
Chè

ngạch (%)

đen

Tỷ trọng theo sản

trên

lượng (%)

3kg

Giá

nhập

khẩu

trung bình
Nguồn: Tính toán của tác giả

2.6

Một số đặc điểm thị trường của Phân khúc 7:
· Đối với loại chè xanh đóng gói dưới 3kg (HS 090210) và chè xanh đóng
gói trên 3kg (HS 090220)
Loại chè xanh đóng gói trên 3kg là loại chè nhập khẩu chủ yếu của Phân khúc
7, chiếm đến 51,3% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu
loại chè này đạt ở mức cao 7,3%/năm. Loại chè xanh đóng gói dưới 3kg là loại chè
nhập khẩu đứng thứ 2 trong Phân khúc này, chiếm 35,7% sản lượng nhập khẩu với
tốc độ gia tăng nhập khẩu trung bình rất cao 11,1%/năm.
Hai loại chè này được nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7. Cụ
thể, nhập khẩu chè xanh trên 3kg từ Nhóm 7 chiếm đến 95,8% sản lượng nhập khẩu
với giá nhập khẩu trung bình ở mức thấp nhất so với các phân khúc khác
(1,6usd/kg). Chè xanh đóng gói dưới 3kg nhập khẩu từ Nhóm 7 cũng chiếm đến
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70,5% sản lượng nhập khẩu với giá nhập khẩu trung bình là 3,3usd/kg. Những sản
phẩm chè có giá cao chiếm tỷ lệ rất thấp (từ 13% sản lượng nhập khẩu), từ đó cho
thấy loại sản phẩm chè nhập khẩu trong Phân khúc này rất không có sự đa dạng.
Như vậy trong Phân khúc thị trường này, các quốc gia thuộc nhóm 7 chiếm vị
trí thống trị của thị trường với giá rất thấp, chủng loại sản phẩm nhập khẩu không
có sự đa dạng, như vậy rào cản gia nhập Phân khúc thị trường này rất cao và sự
cạnh tranh về giá rất khốc liệt.
· Đối với loại chè đen đóng gói dưới 3kg (HS 090230) và chè đen đóng
gói trên 3kg (HS 090240)
Loại chè đen dưới 3kg là loại chè nhập khẩu đứng thứ 3 của Phân khúc 7,
chiếm 10% sản lượng nhập khẩu chè. Tốc độ gia tăng quy mô nhập khẩu loại chè
này ở mức trung bình rất cao, 16,8%/năm. Loại chè đen trên 3kg là loại chè nhập
khẩu đứng thứ 4 trong Phân khúc này, chiếm 3% sản lượng nhập khẩu với tốc độ
gia tăng nhập khẩu trung bình đạt ở mức cao 4,9%/năm.
Hai loại chè này cũng được nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia thuộc Nhóm 7.
Cụ thể, nhập khẩu chè đen trên 3kg từ Nhóm 7 chiếm đến 73,6% sản lượng nhập
khẩu với giá nhập khẩu trung bình ở mức thấp (2,6usd/kg). Chè đen đóng gói dưới
3kg nhập khẩu từ Nhóm 7 cũng chiếm đến 57,2% sản lượng nhập khẩu với giá nhập
khẩu trung bình là 3,5usd/kg. Những sản phẩm chè nhập khẩu có giá cao (trên
9,5usd/kg) chiếm tỷ lệ không đáng kể, từ đó cho thấy loại sản phẩm chè nhập khẩu
trong Phân khúc này rất không có sự đa dạng.
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Phụ lục 26: Một số chỉ tiêu thống kê giá chè nhập khẩu theo từng phân khúc
thị trường
Phân khúc 1

Trung
bình

Cao
nhất

Thấp Khoảng
nhất biến thiên

Độ lệch
chuẩn

Giá chè (HS 0902)

7.4

269.5

0.3

269.2

18.9

Giá chè xanh đóng gói dưới
3kg (HS 090210)

9.6

307.2

0.3

306.9

23.4

7.6

217.0

0.2

216.8

18.8

7.3

500.0

0.5

499.6

21.9

6.5

258.4

0.3

258.2

16.3

Thấp Khoảng
nhất biến thiên

Độ lệch
chuẩn

Giá chè xanh dạng rời trên 3kg
(HS 090220)
Giá chè đen đóng gói dưới 3kg
(HS 090230)
Giá chè đen dạng rời trên 3kg
(HS 090240)

Phân khúc 2
Giá chè (HS 0902)
Giá chè xanh đóng gói dưới
3kg (HS 090210)
Giá chè xanh dạng rời trên 3kg
(HS 090220)
Giá chè đen đóng gói dưới 3kg
(HS 090230)
Giá chè đen dạng rời trên 3kg
(HS 090240)

Phân khúc 3
Giá chè (HS 0902)

Trung
bình

Cao
nhất

8.7

503.3

0.0

503.3

26.6

15.7

326.7

0.2

326.5

27.2

7.6

527.0

0.4

526.6

31.9

12.6

503.3

0.2

503.1

24.8

4.9

491.0

0.2

490.8

31.8

Thấp Khoảng
nhất biến thiên

Độ lệch
chuẩn

Trung
bình

Cao
nhất

2.8

491.5

0.0

491.5

27.7

5.7

189.0

0.2

188.8

24.4

3.3

128.0

0.2

127.8

16.2

Giá chè đen đóng gói dưới 3kg
(HS 090230)

3.1

491.5

0.3

491.2

38.0

Giá chè đen dạng rời trên 3kg
(HS 090240)

2.5

306.3

0.2

306.1

24.4

Giá chè xanh đóng gói dưới
3kg (HS 090210)
Giá chè xanh dạng rời trên 3kg
(HS 090220)
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Phân khúc 4

Trung
bình

Cao
nhất

Thấp Khoảng
nhất biến thiên

Độ lệch
chuẩn

Giá chè (HS 0902)

2.4 1256.0

0.0

1256.0

51.2

Giá chè xanh đóng gói dưới
3kg (HS 090210)

4.0

657.0

0.3

656.7

45.1

Giá chè xanh dạng rời trên 3kg
(HS 090220)

3.2

229.0

0.2

228.9

16.2

Giá chè đen đóng gói dưới 3kg
(HS 090230)

3.6

405.0

0.2

404.8

25.1

Giá chè đen dạng rời trên 3kg
(HS 090240)

2.3

289.0

0.2

288.8

16.4

Thấp Khoảng
nhất biến thiên

Độ lệch
chuẩn

Phân khúc 5

Trung
bình

Cao
nhất

Giá chè (HS 0902)

2.3

657.5

0.1

657.5

35.5

Giá chè xanh đóng gói dưới
3kg (HS 090210)

5.5

645.3

0.3

645.0

32.2

Giá chè xanh dạng rời trên 3kg
(HS 090220)

2.6

562.9

0.2

562.8

50.5

Giá chè đen đóng gói dưới 3kg
(HS 090230)

5.3

470.7

0.2

470.5

27.5

Giá chè đen dạng rời trên 3kg
(HS 090240)

1.9

264.7

0.2

264.5

15.9

Thấp Khoảng
nhất biến thiên

Độ lệch
chuẩn

Phân khúc 6

Trung
bình

Cao
nhất

Giá chè (HS 0902)

5.1

465.0

0.1

464.9

20.7

Giá chè xanh đóng gói dưới
3kg (HS 090210)

9.2

329.5

0.2

329.3

24.4

Giá chè xanh dạng rời trên 3kg
(HS 090220)

6

327.0

0.3

326.7

27.8

Giá chè đen đóng gói dưới 3kg
(HS 090230)

5.6

827.5

0.2

827.3

28.3

Giá chè đen dạng rời trên 3kg
(HS 090240)

3.2

395.0

0.2

394.8

23.3
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Phân khúc 7

Trung
bình

Cao
nhất

Thấp Khoảng
nhất biến thiên

Độ lệch
chuẩn

Giá chè (HS 0902)

1.7

239.6

0.1

239.6

16.0

Giá chè xanh đóng gói dưới
3kg (HS 090210)

1.7

134.8

0.4

134.5

19.4

Giá chè xanh dạng rời trên 3kg
(HS 090220)

1.6

137.3

0.2

137.1

13.7

Giá chè đen đóng gói dưới 3kg
(HS 090230)

3.6

114.5

0.2

114.3

13.9

Giá chè đen dạng rời trên 3kg
(HS 090240)

2.7

239.6

0.2

239.4

22.0

Thấp Khoảng
nhất biến thiên

Độ lệch
chuẩn

Phân khúc 8

Trung
bình

Cao
nhất

Giá chè (HS 0902)

2.9 1067.0

0.1

1066.9

30.1

Giá chè xanh đóng gói dưới
3kg (HS 090210)

5.2

288.0

0.2

287.7

20.9

Giá chè xanh dạng rời trên 3kg
(HS 090220)

3.1

285.0

0.2

284.8

20.6

Giá chè đen đóng gói dưới 3kg
(HS 090230)

4.7

578.5

0.4

578.1

21.6

2.4

348.9

0.3

348.6

15.1

Giá chè đen dạng rời trên 3kg
(HS 090240)
Nguồn: Tính toán của tác giả
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Phụ lục 27: Phương pháp chế biến một số loại chè chính
Theo mức độ lên men của lá chè, chè được phân thành 3 loại : chè đen, chè
xanh và chè ôlong. Chè đen được sản xuất bằng cách chủ động lên men lá chè, còn
chè xanh được sản xuất bằng cách tránh lên men. Chè Ôlong là sản phẩm trung gian
của hai loại chè đen và chè xanh, được tạo bằng cách lên men không hoàn toàn từ lá
chè tươi.
Chè đen có thể chế biến bằng công nghệ Orthodox hoặc công nghệ CTC (cut,
tear, crush). Nước chè đen có màu nâu đỏ tươi, vị dịu, hương thơm nhẹ. Sản xuất
chè đen theo công nghệ Orthodox bao gồm các công đoạn: chè tươi nguyên liệu à
làm héo à vò à lên men à sấy khô à phân loại. Sản xuất chè đen theo công nghệ
CTC bao gồm các công đoạn: chè tươi nguyên liệu à làm héo à cắt, xé, cuộn à
lên men à sấy khô à phân loại. Công nghệ CTC hiệu quả hơn, kết hợp công đoạn
cắt, xé với công đoạn cuộn lá chè được làm héo, đẩy nhanh công đoạn lên men.
CTC cho chè đậm đặc hơn. Một kg chè từ công nghệ CTC có thể pha được lượng
nước gần gấp đôi so với chè từ công nghệ Orthodox. Tuy nhiên chè chế biến bằng
công nghệ Orthodox là phương pháp lâu đời hơn, cho chè chất lượng cao hơn, giữ
được hương thơm, giữ được các đầu lá chè, làm cho chè trông hấp dẫn hơn. Các
công nghệ chế biến này làm đổi màu xanh của lá chè tươi sang màu nâu đen.
Chè xanh được chế biến bằng phương pháp Nhật Bản và Trung Quốc. Chè
xanh được chế biến theo quy trình: chè nguyên liệu tươi à diệt men à làm nguội
à vò à sấy khô à phân loại. Diệt men có thể được thực hiện bằng cách sao chảo
hoặc máy diệt men có nhiệt độ 230250oC, hấp hơi nước nóng hay nhúng nhanh vào
nước sôi hoặc dùng dòng không khí nóng và ẩm… Quá trình này làm lá đổi sang
màu nâu nhưng nước pha ra vẫn có màu xanh vàng, tươi sáng, vị chát mạnh, có hậu.
Chè Ôlong: trước đây được sản xuất chủ yếu ở Trung Quốc và Đài Loan, còn
gọi là thanh trà. Chè Ôlong được chế biến theo quy trình: chè tươi nguyên liệu à
làm héo và lên men kết hợp à sao và vò kết hợp sấy khô. Chè Ôlong thu được bằng
cách dừng quá trình ôxy hóa ở khoảng giữa của chè xanh và chè đen (khoảng từ 20
60% oxidation). Nước chè màu vàng kim óng ánh, vị đậm mạnh, hương thơm đặc
biệt.
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Phụ lục 28:Sơ đồ chuỗi cung ứng của sản phẩm chè trên thế giới

Quốc gia trồng chè

Hái chè
Hộ trồng chè có

Đồn điền trồng

quy mô nhỏ

chè

Người thu gom
Nhà máy chế biến

Nhà máy chế biến

Vận chuyển

Kho
Trung tâm đấu giá
Thương nhân/ Đại
lý mua chè

Công ty giao
nhận, vận chuyển

Quốc gia tiêu thụ chè

quốc tế

Nguồn: Tác giả tổng hợp tài liệu

Đấu trộn, đóng
gói

Bán lẻ
Người tiêu dùng
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Phụ lục 29: Danh sách các doanh nghiệp đã khảo sát
Stt

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

1

Công ty TNHH Thế Hệ
Mới

P, 2906 – nhà 34T Khu Trung Hòa, Nhân
Chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

2

Công ty TNHH Chế biến
trà Trân Nam Việt

Thôn 3 Đường Hồ Xuân Hương, xã Lộc
Thành, huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

3

Công ty đầu tư phát triển
chè Nghệ An

376 Nguyễn Trãi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

4

Công ty TNHH Hải Yến

Khu 6, Xã Vụ Cầu, Hạ Hòa, Phú Thọ

5

Công ty TNHH MTV
chè Phú Bền

6

Công ty chè Phú Đa

7

Công ty TNHH Kiên và
Kiên

8

Công ty cổ phần chè
Lâm Đồng

1 Quang Trung, Thị xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm
Đồng

9

Công ty TNHH Finlay
Việt Nam

Tầng 5, 14 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội

10

Tổng công ty chè Việt
Nam

92 Võ Thị Sáu, Hà Nội

11

Công ty cổ phần chè
Trần Phú

Huyện Văn Chấn  Tỉnh Yên Bái

12

Công ty chè Sài Gòn

225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3,
TpHCM

13

Công ty cổ phần XNK
Nam Anh

Số 43, Thái Hà, Hà Nội

14

Công ty cổ phần Chè
Tân Trào

Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

15

Công ty Chè Thái Hòa
Công

16

ty TNHH

Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú
Thọ
Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh
Phú Thọ
B7 Khu ĐTM Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh
Xuân, Hà Nội

Km 27, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, tỉnh
Tuyên Quang
Sản Số 7, ngách 40, ngõ 79, đường Cầu Giấy, Quận

Xuất – Xuất Nhập Khẩu Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Thiên Hoàng

17

Cty TNHH Sản xuất và 3/14, đường 37 P12 Gò Vấp – TPHCM
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Thương mại Phú Sơn
Công Ty TNHH Tâm 11 Kim Đồng, P.2, Thị xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm
18

Châu

Đồng, Việt Nam

Công ty Thương mại và 46 Tăng Bạt Hổ  Hà Nội
19

du lịch Hồng Trà
Công ty TNHH Chè Xã Chí Tiên, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

20

Hoài Trung
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Phụ lục 30: Danh sách các chuyên gia đã tham khảo ý kiến
Stt

Họ tên

Đơn vị công tác

1

Bảo Trung

Trường cán bộ quản lý NN và PTNT II

2

Bùi Thị Kim Dung

3

Bùi Thị Mão

Công ty TNHH Chè Hoài Trung

4

Chu Xuân Ái

Hiệp hội chè Việt Nam

5

Đào Văn Hồ

Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp

6

Đinh Công Tiến

Trường cán bộ quản lý NN và PTNT II

7

Đỗ Thị Đức Lý

Nhà máy chè XK Tân Cương – Thái Nguyên

8

Đỗ Trọng Uyên

Phân viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp

9

Hồ Hoàng Minh

Công ty TNHH Chè Hoài Trung

10

Hoàng Minh Duyệt

Cục Trồng trọt – Bộ NN và PTNT

11

Hoàng Quốc Tuấn

Phân viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp

12

Hoàng Văn Chính

Trường cán bộ quản lý NN và PTNT I

13

Huỳnh Quang Cường

14

Lê Bá Thăng

Trường cán bộ quản lý NN và PTNT I

15

Lê Công Tiến

Công ty TNHH MTV chè Phú Bền

16

Lê Gia Phổ

17

Lê Hoàng Nhữ

18

Nguyễn An Tiêm

Viện Quy hoạch và Thiết kế NN

19

Nguyễn Duy Đức

Công ty cổ phần chè Lâm Đồng

20

Nguyễn Duy Sơn

Công ty TNHH MTV chè Phú Bền

21

Nguyễn Mạnh Hội

Công ty đầu tư phát triển chè Nghệ An

22

Nguyễn Ngọc Anh

Công ty TM và Du lịch Hồng Trà

23

Nguyễn Như Trung

Công ty TNHH Hải Yến

24

Nguyễn Sơn Tùng

Công ty chè Sài Gòn

25

Nguyễn Tấn Khuyên

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

26

Nguyễn Tấn Phong

Hiệp hội chè Việt Nam

27

Nguyễn Thắng

Công ty chè Sài Gòn

Công ty TNHH Chế biến trà Trân Nam Việt

Công ty chè Sài Gòn
Tổng công ty chè Việt Nam

Trường cán bộ quản lý NN và PTNT II
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28

Nguyễn Thế Bình

Viện Quy hoạch và Thiết kế NN

29

Nguyễn Thế Phong

30

Nguyễn Thị Song An

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

31

Nguyễn Thị Xuân Lan

Trường cán bộ quản lý NN và PTNT II

32

Nguyễn Tiến

33

Nguyễn Văn Bằng

Sở NN và PTNT tỉnh Lâm Đồng

34

Nguyễn Văn Hòa

Cục trồng trọt

35

Nguyễn Văn Thành

Công ty TNHH SX và TM Phú Sơn

36

Nguyễn Văn Thiệu

Cục Bảo vệ thực vật – Bộ NN và PTNT

37

Phạm Đồng Quảng

Cục trồng trọt

38

Phạm Khánh Ly

Cục kinh tế hợp tác và PTNT

39

Phạm Minh Tơ

Hiệp hội chè Việt Nam

40

Phạm Thanh Bình

41

Phạm Văn Dư

42

Phạm Văn Tình

Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư quốc gia

43

Trần Anh Dũng

Nhà máy chè XK Tân Cương – Thái Nguyên

44

Trần Ánh Tuyết

Công ty chè Phú Đa

45

Trần Minh Thắng

Công ty TNHH Hải Yến

46

Trần Văn Giá

Hiệp hội chè Việt Nam

47

Trần Văn Thành

Tổng công ty chè Việt Nam

48

Trịnh Kim Liên

Công ty TNHH Thế Hệ Mới

49

Trịnh Kim Phong

50

Trương Bỉnh Khiết

Cục kinh tế hợp tác và PTNT

51

Trương Văn Quang

Cục kinh tế hợp tác và PTNT

52

Võ Thanh Phong

53

Vũ Đức Thuận

54

Vũ Ngọc Khương

55

Vũ Tiến Đức

Trường cán bộ quản lý NN và PTNT II

Công ty TNHH Thế Hệ Mới

Công ty cổ phần chè Lâm Đồng
Cục trồng trọt

Hiệp hội chè Việt Nam

Công ty TNHH SX và TM Phú Sơn
Công ty chè Phú Đa
Tổng công ty chè Việt Nam
Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp
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Phụ lục 31: Số liệu thống kê về tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu chè
thế giới
Sản lượng chè của một số nước năm 2000 – 2009 (1000 tấn)
Quốc gia

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Trung
Quốc

704

722

766

789

855

954

1,047 1,183 1,275 1,317

Ấn Độ

826

847

854

838

878

893

928

949

805

850

Kenya

236

295

287

294

325

329

311

370

346

314

Sri Lanka

306

295

310

303

308

317

311

305

319

290

Thổ Nhĩ
Kỳ

139

143

135

154

202

218

202

206

198

199

Việt Nam

70

76

94

104

120

133

151

164

175



Indonesia

163

163

162

170

171

178

147

150

151

160

Nhật Bản

85

85

84

92

101

100

92

94

97

86

Argentina

74

71

70

70

70

68

72

76

76

76

Bangladesh

46

52

58

58

58

58

58

59

59



Thái Lan

6

6

14

19

24

30

40

57

62

64

Thế giới

2007

2008

2009

2.964 3.072 3.174 3.225 3.427 3.627 3.671 3.948 3.894 3.885

Nguồn: FAO (2011a) [41]
Sản lượng chè xuất khẩu của một số nước năm 2000–2008 (1000 tấn)
Quốc gia

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Kenya

217

207

288

294

284

348

325

374

397

Sri Lanka

287

294

291

297

299

308

204

190

318

Trung Quốc

231

252

255

263

283

289

289

292

300

Ấn Độ

201

178

182

174

175

159

181

193

203

Việt Nam

56

68

77

59

104

88

105

114

105

Indonesia

106

100

100

88

99

102

95

84

96

Argentina

50

58

58

59

68

68

72

76

77

Thế giới

1,464 1,450 1,580 1,530 1,635 1,719 1,629 1,711 1,896

Nguồn: FAO (2011b) [42]
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Kim ngạch xuất khẩu của một số quốc gia 20002008 (triệu USD)
Quốc gia

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Sri Lanka

683

680

651

673

733

804

504

545

1,259

Kenya

462

449

500

481

464

567

661

699

935

Trung Quốc

364

358

348

385

454

500

563

620

701

Ấn Độ

432

367

327

333

378

373

407

469

590

Anh

161

169

192

240

259

236

279

308

325

Đức

71

72

89

105

132

138

158

173

207

Indonesia

112

100

103

96

116

121

135

127

159

Việt Nam

70

78

82

58

97

97

110

131

147

Thế giới

2,924 2,821 2,865 2,943 3,288 3,583 3,751 4,043 5,521

Nguồn: FAO (2011b) [42]

Kim ngạch nhập khẩu chè của một số quốc gia 20002008 (triệu USD)
Quốc gia

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nga

226

205

229

245

292

313

354

432

511

Anh

315

290

283

272

292

274

331

307

368

Mỹ

162

173

160

187

205

224

261

289

319

UAE

147

102

150

230

172

70

98

325

452

Pakistan

222

179

161

175

190

222

221

213

182

Nhật Bản

208

209

179

161

193

181

180

180

182

Đức

99

97

98

120

117

120

143

154

183

Canada

74

75

74

88

99

112

123

138

148

Pháp

72

74

84

99

102

109

116

130

150

129

114

113

117

111

133

135

159

77

2951

2823

2817

2951

3131

3299

3538

4136

5019

Ả rập Saudi
Thế giới

Nguồn: FAO (2011b) [42]
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Sản lượng nhập khẩu chè của một số quốc gia 20002008 (1000 tấn)
Quốc gia

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nga

158

154

165

169

172

180

173

182

182

Anh

156

164

164

157

156

153

162

157

158

Mỹ

88

97

93

94

99

100

108

109

117

UAE

61

40

59

69

66

23

46

98

110

Pakistan

111

107

99

108

116

135

127

112

100

Nhật Bản

58

60

52

47

56

51

48

47

43

Đức

35

38

41

46

43

42

47

48

51

Canada

18

19

19

21

19

19

18

19

17

Pháp

17

17

17

18

16

17

16

18

19

Ả rập Saudi

24

21

22

23

25

28

25

29

20

1343

1387

1452

1386

1432

1436

1468

1540

1675

Thế giới

Nguồn: FAO (2011b) [42]
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5 quốc gia nhập khẩu chè đen dạng rời (090240) lớn nhất và những quốc gia
cung cấp chính
STT Quốc gia
Kim
Sản
Tỷ lệ % so
nhập
ngạch
lượng
với tổng kim
khẩu
NK (triệu
NK
ngạch NK
USD)
(1000tấn) của thế giới
1

2

3

Anh

Nga

Pakistan

282

235

218

147

129

114

Những quốc gia cung cấp
chính và tỷ lệ cung cấp
(theo kim ngạch) %

15,7

Kenya
Ấn Độ
Tanzania

53,9%
16,6%
4,9%

13,1

Sri Lanka
Ấn Độ
Kenya
Indonesia
Việt Nam

40,7%
28,2%
12,5%
8,0%
5,6%

12,2

K n ya
Ấn Độ
Bangladesh
Indonesia
Rwanda
Malawi
Việt Nam

63,4%
5,5%
5,3%
4,7%
4,0%
2,7%
2,4%

Argentina
Đức
Trung Quốc
4
Mỹ
136
81
7,6
Anh
Indonesia
Sri Lanka
Trung Quốc
Sri Lanka
5
Nhật
106
32
5,9
Ấn Độ
Kenya
Nguồn: United Nations Commodity Trade Statistics Database [58]

27,7%
15,2%
14,4%
7,8%
6,1%
4,2%
45,3%
30,7%
12,8%
3,6%
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5 quốc gia nhập khẩu chè đen đóng gói dưới 3kg (090230) lớn nhất và những
quốc gia cung cấp chính

STT

1

2

3

4

Quốc
gia NK

UAE

Nga

Ả rập
Saudi

Mỹ

Kim
ngạch
NK
(triệu
USD)
146

129

86

57

Tỷ lệ % so
Sản
với tổng
lượng
kim ngạch
NK
NK của thế
(1000tấn)
giới
39

35

13

10

Những quốc gia cung cấp
chính và tỷ lệ cung cấp (theo
kim ngạch) %

14.4

Sri Lank
Ấn Độ
Iran

30.3%
9%
4.0%

12.6

Sri Lanka
Ấn Độ
UAE
Ba Lan
Azerbaijan

72.9%
9.1%
61 %
3.5%
2.7%

8.4

UAE
Sri Lanka
Ấn Độ
Oman
Yemen

66.0%
7 .1%
3.3%
3.0%
.7%

5.6

Canada
Ấn Độ
Sr
Lanka
Anh
Trung Quốc
Morocco

23.7%
18.6%
14.6%
12.8%
12.1%
3.4%

Sri Lanka
Ấn Độ
Áo
Anh
5
Đức
43
14
4.2
Thổ Nhĩ Kỳ
Hà Lan
Nga
Trung Quốc
Nguồn: United Nations Commodity Trade Statistics Database [58]

0 .1%
19.3%
13.2%
9.4
6.5%
5.7%
4.1%
2.9

274

5 quốc gia nhập khẩu chè xanh dạng rời (090220) lớn nhất và những quốc gia
cung cấp chính

STT

1

2

3

4

Quốc
gia NK

Mỹ

Canada

Pháp

Úc

Kim
ngạch
NK
(triệu
USD)

50

45

36

29

Tỷ lệ % so
Sản
với tổng
lượng
kim ngạch
NK
NK của
(1000tấn)
thế giới

14

3

5

4

Những quốc gia cung cấp
chính và tỷ lệ cung cấp (theo
kim ngạch) %

19.5

Trung Quốc
Đức
Nhật Bản
Sri Lanka

40.1%
27 3%
14.3%
4.8%

17.6

Trung Quốc
Mỹ
Nhật Bản
Sri
anka
Anh

44.4%
21.6%
8.8%
7.6%
7. %

14.2

Đức
Trung Quốc
Nhật Bản
Sri Lanka
Anh
Hà Lan

44.5%
27.0%
11.7%
2.7%
2.3%
2.2%

Indonesia
Trung Quốc

20.5%
19.5%

11.2

Nhật Bản
Đức
Ấn Độ
Sri Lanka
Malaysi

Trung Quốc
Kenya
5 Nhật
27
10
10.3
Bản
Brazil
Việt Nam
Nguồn: United Nations Commodity Trade Statistics Database [58]

18 0%
13.5%
12.1%
4.7%
.7%
88.6%
3.7%
3.6%
2.3
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5 quốc gia nhập khẩu chè xanh đóng gói dưới 3kg (090210) lớn nhất và những
quốc gia cung cấp chính
Quốc
STT gia nhập
khẩu

1

2

3

4

Morocco

Mỹ

Nga

Pháp

Kim
ngạch
NK
(triệu
USD)
82

29

20

18

Tỷ lệ % so
Sản
với tổng
lượng
kim ngạch
NK
NK của
(1000tấn)
thế giới
44

4

5

3

Những quốc gia cung cấp
chính và tỷ lệ cung cấp (theo
kim ngạch) %

24.8

Trung Quốc
Pháp
Đức

99.92%
0.04%
0.02%

8.9

Trung Quốc
Nhật Bản
Canada
Sri Lanka
Anh
Ma rốc

30.2%
29.6%
15.4%
47 %
3.4
3.1%

6.0

Sri Lanka
Trung Quốc
UAE
Đức
Ấn Độ
Nhật Bản

57.0%
14.0%
9.6%
5.2%
3.3%
2.9%

Trung Quốc
Đức

49.8%
12.9%

Anh
Bỉ
Ma rốc
Hồng Kông

12. %
3.6%
3.4%
3.4%

5.5

Áo
Nhật Bản
Trung Quốc
5
Đức
15
5
4.5
Sri Lanka
Ấn Độ
Anh
Nguồn: United Nations Commodity Trade Statistics Database [58]

41.9%
15.8%
14.4%
7.8%
3.8%
3.8%
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Giá nhập khẩu chè của 05 quốc gia nhập khẩu có giá nhập khẩu cao nhất trong
giai đoạn 20052009 (USD/kg)
Stt

Quốc gia

1

Na Uy

2

2005

2006

2007

2008

2009

Trung bình

12.8

13.5

14.4

15.9

16.7

14.7

Cộng hòa Síp

9.4

12.6

12.3

11.8

9.0

11.0

3

Thụy Điển

9.0

9.9

9.3

8.9

12.6

9.9

4

Phần Lan

9.3

12.4

12.7

6.8

7.9

9.8

5

Estonia

8.3

8.4

9.5

10.4

12.1

9.7

Thế giới
2.4
2.6
2.8
3.1
8.2
Nguồn: United Nations Commodity Trade Statistics Database [58]

3.8

Giá nhập khẩu chè xanh đóng gói dưới 3kg của 05 quốc gia nhập khẩu có giá
nhập khẩu cao nhất trong giai đoạn 20052009 (USD/kg)
Stt

Quốc gia

2005

2006

2007

2008

2009

Trung bình

1

Thụy Sĩ

16.5

13.9

20.2

23.4

31.4

21.1

2

Thụy Điển

17.7

14.9

14.8

16.8

16.6

16.2

3

Na Uy

13.4

16.9

19.5

19.0

10.8

15.9

4

Macedonia

13.7

16.3

14.9

15.6

14.4

15.0

5

Singapore

10.0

13.7

14.6

14.1

9.6

12.4

Thế giới
5.5
5.9
6.4
6.5
11.0
Nguồn: United Nations Commodity Trade Statistics Database [58]

7.1

Giá nhập khẩu chè xanh dạng rời của 05 quốc gia nhập khẩu có giá nhập khẩu
cao nhất trong giai đoạn 20052009 (USD/kg)
Stt

Quốc gia

2005

2006

2007

2008

2009

Trung bình

1

Argentina

11.6

12.3

12.8

12.6

13.8

12.6

2

Cộng hòa Síp

17.3

11.5

12.4

10.9

7.2

11.9

3

Phần Lan

2.8

3.3

14.2

16.6

13.5

10.1

4

Canada

3.8

11.7

11.9

13.9

6.9

9.6

5

Đan Mạch

5.0

4.9

9.6

11.0

17.2

9.5

Thế giới
3.0
3.3
3.6
4.5
12.2
Nguồn: United Nations Commodity Trade Statistics Database [58]

5.3

277

Giá nhập khẩu chè đen đóng gói dưới 3kg của 05 quốc gia nhập khẩu có giá
nhập khẩu cao nhất trong giai đoạn 20052009 (USD/kg)
Stt

Quốc gia

2005

2006

2007

2008

2009

Trung bình

1

Na Uy

13.4

13.9

15.1

16.0

19.4

15.6

2

Bồ Đào Nha

11.4

11.5

11.0

11.3

27.0

14.4

3

Cộng hòa Síp

9.8

13.8

15.4

15.3

16.0

14.1

4

Thụy Sĩ

10.0

11.3

10.8

10.7

14.2

11.4

5

Phần Lan

13.1

12.4

6.0

5.3

6.8

8.7

Thế giới
5.0
4.7
5.0
5.3
9.9
Nguồn: United Nations Commodity Trade Statistics Database [58]

6.0

Giá nhập khẩu chè đen dạng rời của 10 quốc gia nhập khẩu có giá nhập khẩu
cao nhất trong giai đoạn 20052009 (USD/kg)
Stt

Quốc gia

1

Na Uy

2

Cộng hòa Síp

3

Estonia

4
5

2005

2006

2007

2008

2009

Trung bình

10.6

10.5

9.0

10.8

15.6

11.3

6.0

13.3

12.0

12.3

11.2

11.0

10.9

8.1

11.8

9.9

10.0

10.1

Đan Mạch

3.9

7.7

8.1

7.5

15.0

8.4

Phần Lan

2.4

12.7

13.5

4.2

5.1

7.6

Thế giới
2.1
2.3
2.3
2.6
6.4
Nguồn: United Nations Commodity Trade Statistics Database [58]

3.1

