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TÓM TẮT 

Xuất khẩu rau quả được coi là một trong những ngành hàng triển vọng của Việt Nam và đang đạt được những 

thành công trên một số thị trường khó tính như Nhật Bản trong những năm gần đây. Bài viết này đánh giá thực trạng 

và tiềm năng xuất khẩu rau quả của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản, trên cơ sở sử dụng số liệu thứ cấp của 

Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) và Tổng cục Hải quan Việt Nam. Kết quả cho thấy mặc dù thị phần xuất khẩu 

rau quả của Việt Nam tại thị trường nhập khẩu Nhật Bản mới chiếm tỷ trọng khoảng 1,2% song đã gia tăng đều đặn 

trong những năm qua, với ưu thế các sản phẩm từ vùng nhiệt đới. Phân tích chỉ số đánh giá cạnh tranh hiện hữu 

(RCA) trong những năm qua cho thấy xuất khẩu rau quả của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh. Các yếu tố ảnh hưởng 

tới xuất khẩu rau quả của Việt Nam bao gồm nhu cầu thị trường gia tăng, cạnh tranh từ các nước xuất khẩu, các 

hiệp định thương mại tự do, vấn đề chất lượng sản phẩm và sự phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, tổn thất sau 

thu hoạch và chi phí logistics cao. Trên cơ sở đó, một số giải pháp được đề xuất nhằm thúc đẩy xuất khẩu rau sang 

thị trường Nhất Bản thời gian tới .                                               

Từ khóa: Rau quả, xuất khẩu, Nhật Bản, Việt Nam. 

Potentials and Solutions to Promote Vietnamese Fruit and Vegetables Exports  
to the Japanese Market 

ABSTRACT 

Export of fruit and vegetables are considered as one of Vietnam's promising sectors and has been gaining 

success in some important markets, such as Japan in recent years. This paper assesses the current situation and 

potential of vegetables and fruit export from Vietnam to the Japanese market using the secondary data of 

International trade centre (ITC) and the General Department of Vietnam Customs. The results showed that although 

Vietnam's vegetable export market share in the Japanese import market has only accounted for about 1,2%, it has 

increased steadily over years, with the advantage of products from the tropics. Revealed Comparative analysis 

shows that overall vegetable and fruit export from Vietnam has an advantage over the years. Factors affecting 

Vietnam's vegetable and fruit exports include increased market demand, competition from exporting countries, free 

trade agreements, product quality issues and conformity with consumer demand, post-harvest losses and high 

logistics costs. Several recommendations to promote vegetable exports to Japan are proposed accordingly. 

Keywords: Vegetables and fruits, export, Japan, Vietnam. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam là nþớc xuçt khèu rau quâ đứng 

thứ ba trong khu vực ASEAN sau Phillipines và 

Thái Lan với nhiều mðt hàng rau quâ xuçt khèu 

đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ (Cýc Chế 

biến và Phát triển thð trþờng nông sân, 2019). 

Những nëm gæn đåy, tốc độ tëng trþởng xuçt 

khèu rau quâ nhanh và mänh, bình quân 32,2% 

trong giai đoän 2011-2016, nëm 2017 tëng 42,4% 

so với nëm 2016, kim ngäch xuçt khèu rau quâ 

đät 3,81 tỷ USD nëm 2018, tëng 4,85% so với 
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nëm 2017 (Hiệp hội Rau quâ, 2019). Ngoài các 

thð trþờng truyền thống nhþ Trung Quốc, 

ASEAN và Nga, rau quâ Việt Nam đã thåm 

nhêp đþợc thð trþờng khò tính nhþ Mỹ, EU, Nhêt 

Bân. Mðc dù Nhêt Bân luôn đứng trong tốp 5 thð 

trþờng xuçt khèu rau quâ cûa Việt Nam (Hiệp 

Hội Rau quâ, 2019) và luôn đþợc coi là một trong 

những thð trþờng mýc tiêu, song tổng giá trð xuçt 

khèu rau quâ cûa Việt Nam sang thð trþờng này 

khá khiêm tốn, dþới 2%,. Để đät đþợc mýc tiêu 

xuçt khèu 5 tỷ USD mðt hàng rau quâ trong 

nëm 2020, Việt Nam cæn khai thác, tên dýng 

tiềm nëng cûa các thð trþờng mới và các thð 

trþờng truyền thống, trong đò cò Nhêt Bân. Bài 

viết này têp trung phân tích thực träng và tiềm 

nëng xuçt khèu rau quâ cûa Việt Nam sang 

Nhêt Bân và đề xuçt một số giâi pháp thúc đèy 

xuçt khèu rau quâ sang thð trþờng Nhêt Bân 

trong những nëm tới.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thông tin về những quy đðnh cûa Nhêt Bân 

đối với rau quâ nhêp khèu đþợc thu thêp tÿ 

nguồn số liệu thứ cçp đã đþợc công bố trên các 

täp chí chuyên ngành và số liệu thống kê trên các 

website uy tín cûa Việt Nam và thế giới. Số liệu 

thứ cçp về xuçt khèu rau quâ cûa Việt nam đþợc 

thu thêp tÿ Tổng cýc hâi quan (TCHQ), số liệu 

nhêp khèu rau quâ cûa Nhêt Bân đþợc thu thêp 

tÿ các trang thông tin thống kê cûa Nhêt Bân. 

Theo các trang thống kê này, rau và quâ đþợc 

tổng hợp theo các mã HS 07 (rau, cû, thân cây có 

thể ën đþợc), 08 (Trái cây và vó có thể ën đþợc) 

và 20 (SP chế biến tÿ rau, quâ, các loäi hät và bộ 

phên cûa cåy). Phþơng pháp phån tích số liệu là 

thống kê mô tâ và sử dýng chî số RCA (Revealed 

Comparative Advantage - RCA) do Balassa 

(1965) đề xuçt để thể hiện lợi thế so sánh cûa 

một sân phèm xuçt khèu (täm dðch là chî số lợi 

thế so sánh hiện hữu). Nếu gọi Xij là tổng kim 

ngäch xuçt khèu cûa hàng hóa j cûa một nþớc 

thứ i, Xi là tổng kim ngäch xuçt khèu cûa nþớc 

đò, ∑Xwj là tổng kim ngäch xuçt khèu hàng hóa j 

cûa tçt câ các nþớc trên thế giới, Xw là tổng kim 

ngäch xuçt khèu cûa toàn thế giới. Chî số RCA 

cho hàng hóa j cûa nþớc i là RCAij = 

(Xij/Xi)/(∑Xwj/Xw). Theo Balassa (1965), nếu 

RCAij >1 thì quốc gia i đþợc coi là có lợi thế so 

sánh đối với sân phèm j. Chî số RCA đã đþợc sử 

dýng rộng rãi trong nghiên cứu đánh giá về lợi 

thế cänh tranh trong quan hệ thþơng mäi cûa 

một nền kinh tế. Dù vêy, chî số RCA vén chứa 

đựng hän chế do chî đo lþờng lợi thế cûa các hàng 

hòa xem xét đþợc trong nội bộ cûa nền kinh tế, 

không thể so sánh trực tiếp lợi thế giữa các hàng 

hòa cûa các quốc gia với nhau, hơn thế nữa, vì 

dựa trên các dữ liệu xuçt khèu cûa quá khứ, do 

đò, chî số RCA chî thể hiện hiện träng lợi thế so 

sánh hiện hữu trong nội bộ nền kinh tế.   

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nhu cầu nhập khẩu rau quâ của  

Nhật Bân 

Ngþời Nhêt hàng ngày có nhu cæu cao trong 

việc sử dýng rau quâ, chi phí cho nhu cæu rau 

quâ tëng lên đáng kể trong tổng chi phí sinh hoät 

cûa ngþời dân Nhêt Bân trong những nëm qua 

(Chika, 2019). Việc tiêu thý rau quâ ở Nhêt Bân 

tiếp tëng là do chế độ ën kiêng truyền thống bao 

gồm rau, sự gia tëng ý thức về sức khóe quốc gia 

và sự sïn có cûa một loät các loäi trái cây và rau 

quâ. Xu hþớng tiêu dùng tiếp týc phát triển do sự 

tëng trþởng số lþợng các hộ gia đình độc thân, 

dân số già và nhu cæu tëng mänh mẽ về thực 

phèm tiện lợi. Trong khi đò, sân xuçt trong nþớc 

với giá thành cao, do chi phí lao động cao và nëng 

suçt sân xuçt thçp (Kiyoko, 2015). Chính vì vêy, 

Nhêt Bân cæn nhêp khèu một lþợng rau quâ khá 

lớn để đáp ứng nhu cæu cûa ngþời tiêu dùng. 

Trong giai đoän 2016-2018, mỗi nëm Nhêt Bân 

phâi chi trâ gæn một trëm tỷ USD để nhêp khèu 

rau quâ. Trong đò, nhòm rau quâ chế biến có xu 

hþớng tëng nhiều hơn. 

Nhêt Bân chû yếu nhêp rau quâ tÿ Trung 

Quốc, Mỹ, Philippines, Mexico, New Zealand. 

Nhìn chung, Trung Quốc là thð trþờng lớn nhçt, 

chiếm gæn 1/3 tổng kim ngäch nhêp khèu rau 

quâ cûa Nhêt Bân vào nëm 2018 (Hình 1) và có 

þu thế cao nhçt với mðt hàng rau tþơi và rau 

quâ chế biến. Hoa Kỳ là nþớc thứ 2, chiếm 

khoâng 19% tổng giá trð nhêp khèu rau quâ cûa 
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Nhêt Bân và có thế mänh ở câ 3 loäi sân phèm. 

Việt nam đứng thứ 10 với tổng kim ngäch xuçt 

khèu sang Nhêt Bân đät 111,2 triệu USD vào 

nëm 2018 và chiếm chî khoâng 1,2% tổng kim 

ngäch nhêp khèu rau quâ cûa Nhêt Bân. 

3.2. Xuất khẩu rau quâ của Việt Nam sang 

Nhật Bân 

Trong vài nëm gæn đåy, ngành hàng rau 

quâ Việt Nam đã cò bþớc đột phá, có tốc độ xuçt 

khèu ta ng trþởng tốt trong nhóm hàng nông, 

thûy sân và xuçt khèu rau quâ. Ngoài các thð 

trþờng truyền thống nhþ Trung Quốc, Hàn 

Quốc, rau quâ Việt Nam đã tÿng bþớc khîng 

đðnh chçt lþợng, chinh phýc đþợc những thð 

trþờng khò tính nhþ Mỹ, Nhêt Bân, EU, 

Canada, Australia. Theo số liệu cûa TCHQ, tổng 

giá trð kim ngäch xuçt khèu rau quâ cûa Việt 

Nam đät khoâng 3,8 tỷ USD nëm 2018. Trong 

đò, nhòm sân phèm rau cû, quâ, rau quâ chế 

biến chiếm tỷ trọng tþơng ứng là 8,2%, 83,8% và 

8%. Riêng nhóm hàng rau quâ chế biến có tốc độ 

phát triển khá đều đðn, đät khoâng 16% qua 3 

nëm 2016-2018 (ITC, 2019). Theo tính toán số 

liệu tÿ ITC, top 5 nþớc nhêp khèu rau quâ tÿ 

Việt Nam bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Hà Lan, 

Nhêt Bân và Hàn Quốc với tỷ trọng trong tổng 

giá trð kim ngäch xuçt khèu rau quâ tþơng ứng 

khoâng 47%, 18%, 2% và 2% nëm 2018.  

Đối với thð trþờng Nhêt Bân, theo tính toán 

tÿ số liệu cûa ITC (2019), tổng kim ngäch nhêp 

khèu rau quâ tÿ Việt Nam đät khoâng 90 triệu 

USD vào nëm 2016 và tëng lên khoâng 111 triệu 

USD vào nëm 2018 (Bâng 2). Cơ cçu xuçt khèu 

các mðt hàng này khá tþơng đþơng, với nhóm 

hàng rau cû, thân cây chiếm khoâng 30%, nhóm 

hàng trái cây và vó có thể ën đþợc chiếm khoâng 

33% và còn läi là nhóm rau quâ chế biến. 

Bâng 1. Kim ngạch nhập khẩu rau quâ của Nhật Bân 

Mã 
hàng 

Nhóm sản phẩm 2016 
(triệu USD) 

2017 
(triệu USD) 

2018 
(triệu USD) 

So sánh (%) 

17/16 18/17 BQ 

07 Rau, củ, thân cây có thể ăn được 24.685,9    24.950,7    25.829,4    01,1    103,5    02,3   

08 Trái cây và vỏ có thể ăn được  1.604,0    31.572,6    34.333,7    99,9    108,7   104,2   

20 SP chế biến từ rau, quả, các loại hạt và bộ phận của cây 31.470,3    33.164,6    35.335,9   105,4    106,5   106,0   

Tổng 87.760,3 89.687,9 95.499,0 102,2 106,5 104,3 

Nguồn: Tradingeconomics.com/Japan custom. 

 

Nguồn: Trung tâm thương mại quốc tế ITC (2019). 

Hình 1. Cơ cấu thị phần của tốp 5 quốc gia và Việt Nam  

xuất khẩu rau quâ sang Nhật Bân năm 2018 

Viet Nam 1.20% New Zealand 
5,10% Mexico  4,50% 

Philippines 
10,10% 

China   32,20% 
USA   18,80% 

Khác  28,10% 
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Bâng 2. Giá trị rau quâ nhập khẩu của Nhật Bân từ Việt Nam 

Mã 
HS 

Nhóm sản phẩm 
2016 

(triệu USD) 
2017 

(triệu USD) 
2018 

(triệu USD) 

So sánh (%) 

17/16 18/17 BQ 

07 Rau, củ, thân cây có thể ăn được 29,76 30,81 34,11 103,50 110,74 107,06 

08 Trái cây và vỏ có thể ăn được 23,00 28,87 36,28 125,53 125,68 125,60 

20 SP chế biến từ rau, quả, hạt và bộ phận của cây 36,82 36,71 40,82 99,71 111,19 105,29 

Tổng 89,58 96,39 111,22 107,60 115,38 111,42 

Nguồn: Trung tâm thương mại quốc tế ITC (2019). 

Bâng 3. Một số mặt hàng rau quâ xuất khẩu chính của Việt Nam 

 sang thị trường Nhật Bân (2016-2018) 

Rau, củ thân cây có thể ăn được 
(HS 07)  

Trái cây và vỏ có thể ăn được 
(HS 08) 

Rau chế biến 
(HS 20)  

Quả chế biến 
(HS 20)  

Nhóm củ (khoai lang, khoai môn, 
khoai sọ, củ từ), mộc nhĩ và nấm, 
đậu bắp, đậu đũa, ớt, cà rốt, bầu 
bí, ngô/bắp cắt khúc, đông lạnh, 
cà tím, rau muối, bắp cải  

Hạt điều, thanh long, xoài, 
chuối, dừa, chanh leo, cam 
quýt, mít, dứa, sầu riêng và dưa 
các loại 

Hỗn hợp rau chế biến, rau 
chân vịt, ngô ngọt, đậu 
tương rau, các loại rau 
muối (cà, kiệu, dưa leo..), 
các sản phẩm chế biến từ 
khoai tây, măng, đậu, nấm.  

Hạt điều, hạnh nhân, mứt và 
ô mai các loại, nha đam. 
Các loại nước quả ép, dứa 
cấp đông, dừa tươi. Các sản 
phẩm chế biến từ dứa, 
khoai lang, thức ăn rau, trà. 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê của TCHQ (2019). 

Trong nhóm rau cû, thân lá thì nhóm cû 

khoai là mðt hàng chû đäo, sau đò tới nçm, các 

loäi đêu, cà rốt. Rau gia vð cüng đþợc xuçt khèu 

nhþng khá ít, chû yếu là mùi, tía tô. Nhóm trái 

cây và vó có thể ën đþợc chû yếu bao gồm hät 

điều, thanh long, chuối, dÿa, chanh leo. Các sân 

phèm chế biến rau cüng têp trung sân phèm đðc 

trþng cûa vùng nhiệt đới nhþ cà, kiệu muối, dþa 

leo, mëng. Các loäi quâ chế biến cüng têp trung 

các loäi nhþ hät điều, hänh nhân, mứt và ô mai 

các loäi, các sân phèm chế biến tÿ dứa (Bâng 3). 

Cò thể thçy rìng Việt Nam đang gðp những 

đối thû cänh tranh rçt mänh, đðc biệt là Trung 

Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, New Zealand, 

Philippines, trong đò Thái Lan, Philippines cò 

thể cung cçp các sân phèm rau quâ nhiệt đới 

tþơng tự. Mðc dù vêy, kim ngäch xuçt khèu rau 

quâ cûa Việt Nam sang Nhêt Bân đã tëng liên 

týc trong những nëm qua về lþợng tuyệt đối 

cüng nhþ thð phæn xuçt khèu. Nëm 2001, tổng 

kim ngäch xuçt khèu rau quâ vào thð trþờng 

Nhêt chî đät khoâng 18 triệu USD và chiếm 

0,3% thð phæn rau quâ nhêp khèu cûa Nhêt 

Bân, các con số này đã tëng lên 111 triệu USD 

và 1,2% tþơng ứng vào nëm 2018 (Hình 2). 

Lợi thế cänh tranh cûa mðt hàng rau quâ 

xuçt khèu cûa Việt Nam đþợc tính qua chî số 

RCA cho thçy nhìn chung rau quâ xuçt khèu 

cûa Việt Nam có lợi thế cänh tranh với RCA >1 

trong các nëm qua. Tuy vêy, mðt hàng rau quâ 

chế biến và rau cû thån cåy chþa qua chế biến 

có giá trð cûa RCA giâm xuống dþới 1, đðc biệt 

tÿ nëm 2015. Riêng hàng trái cåy tþơi và vó trái 

cây có thể ën đþợc thì cò RCA ổn đðnh hơn và 

vén khîng đðnh lợi thế cûa mình với giá trð RCA 

>3 trong nhiều nëm (Hình 3). Các tính toán này 

khá phù hợp với Hoang & cs. (2017), RCA cûa 

rau chế biến, quâ chế biến cò xu hþớng giâm tÿ 

nëm 1997-2014 và thêm chí đät giá trð thçp hơn 

1 với các sân phèm rau chế biến và các loäi nþớc 

ép tÿ rau và quâ, trong khi RCA cûa quâ và các 

loäi hät cò xu hþớng tëng nhẹ và đät giá trð xçp 

xî 3,2 vào nëm 2014, RCA cûa mðt hàng rau cû 

tþơi cüng tëng và đät 1,95 vào nëm 2014 (so với 

con số 1,87 cûa nghiên cứu này). Nhþ vêy, mðc 

dù thð phæn cûa Việt Nam trong thð trþờng nhêp 

khèu rau quâ cûa Nhêt Bân đang gia tëng, việc 

gia tëng lợi thế cänh tranh với các mðt hàng rau 

cû tþơi, rau quâ chế biến là điều cæn thiết, vì 

đåy là các lợi thế cûa Việt Nam và mang läi giá 

trð gia tëng cao hơn, đðc biệt cho hàng chế biến.
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Nguồn: Trung tâm thương mại quốc tế ITC (2019). 

Hình 2. Thị phần và giá trị xuất khẩu rau quâ của Việt Nam sang Nhật Bân (2001-2018) 

 

Nguồn: Trung tâm thương mại quốc tế ITC (2019). 

Hình 3. RCA của rau quâ Việt Nam giai đoạn 2001-2018 

3.3. Tiềm năng và một số yếu tố bên ngoài 

ânh hưởng đến xuất khẩu rau quâ Việt 

Nam sang Nhật Bân 

3.3.1. Tiềm năng tại các thị trường sân phẩm 

Thð phæn cûa Việt Nam trong thð trþờng 

nhêp khèu rau quâ cûa Nhêt Bân cñn rçt nhó 

bé so với các nþớc cò điều kiện khí hêu tþơng tự 

nhþ Philippines (10,1%) và Thái Lan (3,5%), 

cùng với xu hþớng tëng lên cûa giá trð và cơ cçu 

xuçt khèu, ngành rau quâ Việt Nam còn có 

nhiều cơ hội và tiềm nëng trong mở rộng thð 

trþờng täi Nhêt Bân. 

Đối với thð trþờng rau tþơi, theo USDA 

(2018a), sân lþợng rau tþơi ở Nhêt Bân có xu 

hþớng giâm liên týc tÿ nëm 1980 tới nay, sân 

lþợng rau cû nëm 2016 chû yếu là khoai tây, câi 

bíp, cû câi, cà chua. Nëm 2017, tổng nhêp khèu 

rau tþơi cûa Nhêt bân khoâng trên 800.000 tçn, 

trong đò loäi rau nhêp khèu nhiều nhçt là 
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hành, cà rốt và Trung Quốc là nþớc xuçt khèu 

chû yếu với trên 60% tổng sân lþợng, riêng cà 

rốt gæn 92%, trong khi đò Việt Nam chî chiếm 

khoâng 3,2%. Trong các mðt hàng nhêp khèu 

cûa Nhêt Bân, bí đó, cà rốt, nçm, dþa leo là 

những mðt hàng Việt nam có thể quan tåm đèy 

mänh, ngoài ra sân phèm rau tÿ các loäi khoai 

cüng đang là lợi thế khi sân xuçt cûa Nhêt Bân 

khá thçp và đåy cüng chþa phâi mðt hàng chû 

đäo cûa Trung Quốc, Thái Lan, Philippines. Các 

loäi rau câi bó xôi và câi bíp, đêu bíp cüng là 

lựa chọn cæn quan tâm. 

Đối với thð trþờng quâ tþơi, theo USDA 

(2018b), Nhêt Bân nìm trong khu vực ôn đới 

nên các sân phèm quâ chû yếu là quâ ôn đới bao 

gồm táo, quýt, dþa hçu, lê, mên với tổng sân 

lþợng đät khoâng 3,6 triệu tçn vào nëm 2015, 

bìng 50% so với nëm 1975. Do đò, nhêp khèu 

quâ tþơi chiếm vð trí quan trọng với Nhêt bân, 

với tỷ trọng các loäi quâ chû yếu trong khối 

lþợng nhêp khèu là chuối (61%), dứa (9,7%) - 

hai loäi này chû yếu cung cçp bởi Philippines 

(chiếm trên 80% và 90% tổng nhêp khèu tþơng 

ứng). Theo USDA (2018b), nhu cæu tiêu dùng 

trái cåy tþơi cûa ngþời dân Nhêt Bân đã giâm 

trong những nëm qua do sự cänh tranh cûa các 

mðt hàng chế biến (đồ ën nhẹ hoðc đồ tráng 

miệng khác, đðc biệt với ngþời tiêu dùng trẻ), 

song nhu cæu quâ tþơi tëng lên đối với ngþời cao 

tuổi và ngþời tiêu dùng cüng thích trái cåy cò vð 

ngọt, dễ bóc và dễ chuèn bð. Nhþ vêy các loäi 

trái cây nhiệt đới nhþ chuối, vâi quâ và thanh 

long, cam quýt cüng là các lựa chọn Việt Nam 

cæn quan tåm. 

Rau chế biến nhêp khèu vào Nhêt Bân chû 

yếu là rau đông länh (trên 50% tổng khối 

lþợng), sau đò đến rau đòng hộp và nþớc ép rau, 

cà chua chế biến, rau muối và rau khô. Các nþớc 

chính xuçt khèu rau chế biến vào Nhêt Bân là 

Trung Quốc (43% sân lþợng), tiếp đò là Mỹ, 

Thái Lan, Bî. USDA (2019) nhên đðnh nhu cæu 

tiêu dùng rau cçp đông täi Nhêt Bân sẽ gia tëng 

nhanh hơn, đðc biệt sân phèm “rã đông tự 

nhiên”, đåy là thực phèm nçu trþớc và chế biến 

bìng phþơng pháp IQF mà cò thể ën ngay sau 

khi để rã đông tự nhiên. Việt Nam mới xuçt 

khèu chû yếu các loäi rau lá xanh cçp đông nhþ 

rau câi bó xôi, các loäi rau muối (cà, kiệu, dþa 

leo..), các sân phèm chế biến tÿ khoai tây, 

mëng, đêu, nçm nên việc nghiên cứu phát triển 

thð trþờng rau cçp đông täi Nhêt Bân có thể là 

triển vọng ngoài các loäi rau đðc trþng trên 

cüng nhþ theo xu hþớng thð trþờng mới ở  

Nhêt Bân.  

Theo USDA (2017), Nhêt Bân nhêp khèu 

khoâng 90% tổng nhu cæu trái cây chế biến, so 

với con số 41,2% đối với trái cåy tþơi, trong đò 

chû yếu trái cåy đòng hộp (xçp xî 60%), trái cây 

cçp đông (21,8%) và trái cåy sçy khô (18,6%) vào 

nëm 2016. Việt Nam chiếm thð phæn rçt nhó, 

đứng thứ 15 vào nëm 2015 với doanh số thçp 

hơn 1 triệu USD. Dén đæu các mðt hàng trái cây 

chế biến nhêp khèu là trái cây và các phæn cûa 

cây có thể ën đþợc, trái cây và các loäi hät, chế 

phèm cçp đông (bao gồm xoài và việt quçt), nho, 

quâ họ chanh cam, đào, dåu tåy, dứa, mên và 

trong số này Việt nam có sân phèm chû đäo là 

hät điều, hänh nhân. Hiện täi sân lþợng cam 

quýt, mên trong nþớc khá lớn, đåy là cơ hội Việt 

Nam nghiên cứu công nghệ chế biến sâu các sân 

phèm này cho thð trþờng Nhêt Bân. 

3.3.2. Một số yếu tố ânh hưởng tới xuất 

khẩu rau quâ của Việt Nam sang thị 

trường Nhật Bân 

Nhu cầu nhập khẩu gia tăng: Với sân 

lþợng rau quâ trong nþớc giâm sút, sự gia tëng 

dân số 126,53 triệu ngþời (nëm 2018) và sự già 

hóa dân số nhanh chóng cüng nhþ nhên thức 

cûa ngþời tiêu dùng gia tëng về lợi ích rau quâ 

tþơi täi Nhêt Bân (USDA, 2018b), đåy là thð 

trþờng có mức tëng trþởng cæu nhêp khèu khá 

cho các nþớc xuçt khèu và cüng là tiềm nëng 

cûa Việt Nam. 

Cạnh tranh gay gắt hơn: Theo số liệu thống 

kê cûa Nhêt Bân, nëm 2019, nþớc này nhêp 

khèu rau và quâ tÿ trên 60 quốc gia trên thế 

giới. USDA (2019) cüng đã nhçn mänh các nþớc 

xuçt khèu mới vào thð trþờng này là 

Philippines, Chile, Mexico, Thái Lan và nếu các 

nþớc này có thể lçy thð phæn bìng các sân phèm 

rau quâ nhiệt đới thì Việt Nam cüng cò sẽ cơ hội 

khi nhu cæu ngþời tiêu dùng đa däng hơn. 

Sự phù hợp với quy định của Nhật Bản. Có 

lẽ đåy là một trong những yếu tố cơ bân ânh 

hþởng tới danh tiếng, vð thế cûa nþớc xuçt khèu 

nhþ Việt Nam vào thð trþờng Nhêt Bân. Nhêt 

Bân là quốc gia nổi tiếng khít khe về các tiêu 
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chuèn vệ sinh an toàn thực phèm, khò khën lớn 

nhçt trong xuçt khèu rau quâ sang thð trþờng 

Nhêt Bân là các hàng rào phi thuế quan: Luêt 

Bâo vệ Thực vêt và Luêt Vệ sinh Thực phèm. 

Rau quâ phâi trâi qua các quy trình kiểm dðch, 

bao gồm sàng lọc ô nhiễm với bçt kỳ loäi sâu 

bệnh hay thuốc thực vêt gây häi nào. Các thû 

týc kiểm dðch đþợc thực hiện täi các sân bay và 

câng thuộc thèm quyền cûa Träm kiểm dðch 

khu vực. Yêu cæu truy xuçt nguồn gốc cûa sân 

phèm đþợc áp dýng đối với tÿng loäi sân phèm. 

Các tiêu chuèn về dþ lþợng thuốc trÿ sâu, thuốc 

bâo vệ thực vêt trên rau quâ phâi đþợc kiểm tra 

bít buộc theo lệnh cûa Bộ trþởng Bộ Y tế, tæn 

suçt giám sát đþợc thực hiện thþờng xuyên bởi 

Träm kiểm dðch. Theo UNIDO (2013), số trþờng 

hợp vi phäm các quy đðnh cûa Nhêt Bân với Việt 

Nam là 563 trþờng hợp trong giai đoän 2006-

2010, trong đò tÿ rau quâ là 34 trþờng hợp và 

xếp thứ 5 trong số các nþớc xuçt khèu rau quâ 

vào Nhêt Bân mðc dù thð phæn xçp xî 1%; với 

các lý do ô nhiễm vi khuèn, vi phäm quy đðnh vệ 

sinh, dþ lþợng thuốc trÿ sâu với thứ häng tþơng 

ứng so với các nþớc khác là 3, 10 và 8. Điều này 

đã cò thể làm giâm uy tín và niềm tin cûa ngþời 

tiêu dùng cüng nhþ đối tác nhêp khèu.  

Chất lượng sản phẩm và sự phù hợp với nhu 

cầu người tiêu dùng: Nhu cæu nhêp khèu rau quâ 

chế biến cò xu hþớng gia tëng ở Nhêt Bân song 

Việt Nam cæn ním bít xu hþớng thð trþờng và 

nghiên cứu công nghệ chế biến để täo ra các sân 

phèm có thể cänh tranh, nhçt là rau cçp đông, 

trái cây chế biến, các loäi rau quâ theo công nghệ 

“rã đông tự nhiên”. Đþợc coi là một trong 5 quốc 

gia sân xuçt nhiều rau quâ nhçt châu Á song chû 

yếu là sân phèm tþơi sống nên tính thời vý cao, 

giá trð gia tëng thçp do công nghệ chế biến chþa 

cao, điều này đã đþợc My Vu (2012) đề cêp. Điều 

này cüng trực tiếp liên quan tới nëng lực cûa các 

đơn vð tham gia sân xuçt, chế biến và xuçt khèu 

rau quâ tÿ nghiên cứu thð trþờng, nghiên cứu và 

phát triển sân phèm, thực hiện nghiêm ngðt các 

quy trình đâm bâo tiêu chuèn cûa Nhêt Bân, tới 

phát triển mối quan hệ với đối tác và lựa chọn 

các kênh phân phối.  

Sự phát triển của các hiệp định tự do 

thương mại với Nhật Bản: nhờ các hiệp đðnh 

thþơng mäi tự do nhþ AJCEP giữa các nþớc 

ASEAN và Nhêt Bân (hiệu lực tÿ nëm 2008), 

hiệp đðnh VJEFA giữa Việt Nam và Nhêt Bân 

(có liệu lực tÿ nëm 2009), Hiệp đðnh đối tác 

xuyên Thái Bình Dþơng CPTPP (cò hiệu lực 

2019), đðc biệt với CPTPP, Việt Nam cò cơ hội 

nhiều hơn với nông sân nhiệt đới, trong đò cò 

rau quâ sang các thð trþờng nói chung và Nhêt 

Bân nói riêng. Hiệp đðnh EVFTA (đã đþợc Nghð 

viện châu Âu chính thức thông qua 12/2/2020), 

đåy là cơ hội mở rộng thð trþờng xuçt khèu sân 

phèm rau quâ Việt Nam, tuy nhiên, cüng sẽ có 

những thách thức lớn: Các nþớc tham gia có thể 

giâm thuế suçt nhþng läi nâng cao các hàng rào 

phi thuế quan, kiểm soát nghiêm ngðt hơn và 

cänh tranh gay gít hơn. Chính vì vêy, Nhêt Bân 

vén là thð đþờng đæy niềm nëng và cơ hội lớn 

cho rau quâ Việt Nam. Điều quan trọng là tên 

dýng các cơ hội này cùng với þu thế nguồn 

nguyên liệu dồi dào, giá thành thçp, nguồn 

nhân lực giá rẻ để có thể cänh tranh với các 

nþớc täi thð trþờng Nhêt Bân. 

Tổn thất sau thu hoạch lớn và chi phí 

logistics cao. Ngoài cänh tranh về chçt lþợng, sự 

đa däng méu mã thì cänh tranh về giá câ là 

quan trọng. Theo Bộ Công thþơng (2017), mức 

tổn thçt đối với trái cây và rau quâ tùy theo 

phþơng thức chế biến và vên chuyển lên đến 

45%, do nhiều nguyên nhån nhþ mức độ cơ giới 

hóa thçp, nëng lực vên chuyển, lþu kho trong 

sân xuçt nông nghiệp còn nhiều hän chế. Điều 

này ânh hþởng trực tiếp đến tỷ lệ hþ hóng và 

chçt lþợng và hình thức cûa hàng hòa cüng nhþ 

tëng giá thành sân phèm. Các doanh nghiệp 

logistics Việt Nam hæu hết có quy mô nhó và 

vÿa, chî đáp ứng đþợc các dðch vý giao nhên, cho 

thuê kho bãi, làm thû týc hâi quan, gom hàng 

lẻ, chþa tham gia điều hành câ chuỗi logistics, 

điều này có thể ânh hþởng chçt lþợng và vệ sinh 

an toàn hàng nông sân.  

3.4. Một số giâi pháp thúc đẩy xuất khẩu 

rau quâ Việt Nam sang Nhật Bân  

3.4.1. Câi thiện năng lực chế biến của các 

doanh nghiệp  

Mðc dù nëng lực cänh tranh cûa Việt nam 

trong các nhóm hàng chế biến cò xu hþớng giâm 

song đåy läi là xu hþớng tiêu dùng cûa Nhêt 
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Bân với các yêu cæu cý thể về rau cçp đông, rau 

đòng hộp và các loäi rau muối, các loäi hät, 

trong đò các loäi rau muối, các loäi hät nhþ hät 

điều và hänh nhân, sân phèm truyền thống tÿ 

dứa có thể là thế mänh cæn quan tåm hơn. Tuy 

nhiên, cæn bít kðp với xu hþớng tiêu dùng cûa 

ngþời Nhêt Bân cüng nhþ công nghệ chế biến 

cûa các nþớc cänh tranh để nâng cçp nëng lực 

chế biến cûa các doanh nghiệp trong nþớc.  

3.4.2. Tuân thủ nghiêm ngặt quy định sân 

phẩm hàng hóa của Nhật Bân 

Các doanh nghiệp xuçt khèu cæn tìm hiểu 

kỹ về các quy đðnh hàng hóa cûa Nhêt Bân để 

tránh các rûi ro thþơng mäi cüng nhþ ânh 

hþởng tới uy tín xuçt khèu cûa doanh nghiệp và 

toàn ngành rau quâ Việt Nam. Nhþ thế, việc 

sân xuçt theo chuỗi và hình thành các vùng 

nguyên liệu ổn đðnh với sự giám sát quy trình 

nghiêm ngðt, tëng cþờng truy xuçt nguồn gốc 

tÿng loäi rau quâ là hết sức cæn thiết và việc 

phổ biến các quy chuèn này cæn rõ ràng với 

ngþời sân xuçt để họ dæn trở nên chuyên nghiệp 

và có trách nhiệm hơn. Bộ Nông nghiệp và 

PTNT cüng nhþ các ban ngành liên quan cüng 

cæn có sự vào cuộc mänh mẽ hơn trong phổ biến 

các quy chuèn hàng hóa cûa Nhêt Bân và kiểm 

tra nghiêm chçt lþợng các sân phèm hàng hóa 

này. Ngoài ra, Việt Nam cüng cæn đèy mänh 

việc xây dựng tiêu chuèn Việt Nam, thþơng 

hiệu, nhãn hiệu quốc gia, phát triển và nhân 

rộng việc thực hiện cçp mã số vùng sân xuçt, 

truy xuçt nguồn gốc sân phèm.Theo Nguyễn 

Trọng Khþơng & cs. (2017), các doanh nghiệp 

Nhêt Bân không chî xem kết quâ xét nghiệm 

tồn dþ về thuốc BVTV hoðc dþ lþợng kháng sinh 

mà còn muốn biết cý thể quy trình sân xuçt, chế 

biến và đþa ra rçt nhiều câu hói cüng nhþ kiểm 

tra nhiều læn, cho nên các doanh nghiệp læn đæu 

täo quan hệ hợp tác với đối tác Nhêt Bân phâi 

kiên trì, đáp ứng đþợc những yêu cæu ban đæu 

cûa họ và khi đã hợp tác đþợc với họ thì việc 

thþơng mäi sẽ dễ dàng hơn. 

3.4.3. Câi thiện năng lực nghiên cứu và 

phát triển thị trường của ngành và các 

doanh nghiệp 

Thông minh thð trþờng (Market Intelligence 

-MI) là khái niệm không còn xa lä và các nþớc 

phát triển nhþ Mỹ, Canada hoðc Nhêt Bân. 

Theo tÿ điển cûa Saga, MI là một quá trình có 

hệ thống nhìm thu thêp, phân tích, cung cçp và 

sử dýng thông tin với mýc đích đþa ra các quyết 

đðnh kinh doanh chính xác và hợp lí về cơ hội, 

chiến lþợc thâm nhêp thð trþờng và các kế 

hoäch phát triển thð trþờng mới. Trên phþơng 

diện một tổ chức, MI có thể là tên cûa phòng 

chuyên nghiên cứu Market Intelligence và phân 

tích đối thû cänh tranh. Đåy là hệ thống mà các 

doanh nghiệp cûa Việt Nam cæn nghiên cứ và 

phát triển để hþớng tới trong bối cânh cänh 

tranh hiện nay. 

3.4.4. Tăng cường đàm phán và xúc tiến 

thương mại hàng nông sân tại Nhật Bân  

Bên cänh các hoät động khuyến mäi, quâng 

cáo thþơng mäi, trþng bày, giới thiệu hàng hoá 

và tham gia các hội chợ, triển lãm thþơng mäi, 

việc thực hiện các tuæn lễ vën hoá Việt Nam - 

Nhêt Bân cüng là cơ hội để các doanh nghiệp 

Việt Nam giới thiệu rau quâ tới ngþời tiêu dùng 

và giúp các doanh nghiệp có những thông tin 

thiết thực về giá câ, méu mã, chçt lþợng sân 

phèm, chiến lþợc khuyến mãi cûa các đối thû 

cänh tranh nhìm nâng cao na ng lực cänh tranh 

cho các doanh nghiệp täi thð trþờng Nhêt Bân. 

Đồng thời, Bộ Công thþơng và các ban ngành 

liên quan tiếp týc đàm phán và cò các biện pháp 

tháo gỡ các rào cân kï thuêt và rào cân thþơng 

mäi khác.  

3.4.5. Câi thiện logistics, giâm tổn thất sau 

thu hoạch 

Tëng cþờng áp dýng cơ giới hóa trong sân 

xuçt nông nghiệp tÿ sân xuçt, thu hoäch, sơ chế 

nông sân. Bên cänh đò cæn có các nghiên cứu các 

công nghệ này nhìm giâm giá thành để có thể 

ứng dýng trong sân xuçt. Đæu tþ đồng bộ hä 

tæng để giâm chi phí vên chuyển và phát triển 

ngành logistics theo chuỗi cho nông sân với giá 

thành thçp nhìm tëng tính cänh tranh cho 

nông sân nói chung và rau quâ nói riêng. 

4. KẾT LUẬN 

Nhêt Bân là một thð trþờng tiềm nëng cho 

xuçt khèu rau quâ cûa Việt Nam, mðc dù thð 

phæn cûa Việt Nam trong thð trþờng nhêp khèu 



Tiềm năng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị trường Nhật Bản  

1022 

này mới hơn 1% song sự gia tëng đều đðn trong 

những nëm qua cùng với nhu cæu nhêp khèu gia 

tëng, thòi quen tiêu dùng thay đổi và nhu cæu 

đa däng hóa sân phèm cûa ngþời tiêu dùng 

Nhêt Bân sẽ là cơ hội cho rau quâ nhiệt đới cûa 

Việt Nam. Phân tích lợi thế cänh tranh hiện 

hữu cho thçy mðc dù sân phèm rau quâ nói 

chung có lợi thế xuçt khèu vào Nhêt Bân, song 

chî có hàng quâ tþơi là cò lợi thế cänh tranh 

đáng kể, trong khi đò xu hþớng tiêu dùng sân 

phèm chế biến cûa thð trþờng Nhêt Bân có xu 

hþớng gia tëng mänh hơn. Một số yếu tố cơ bân 

ânh hþởng xuçt khèu rau quâ cûa Việt Nam 

sang Nhêt Bân là nhu cæu thð trþờng gia tëng, 

cänh tranh tÿ các nþớc xuçt khèu, các hiệp đðnh 

thþơng mäi tự do, vçn đề chçt lþợng sân phèm 

và sự phù hợp với nhu cæu ngþời tiêu dùng, và 

tổn thçt sau thu hoäch và chi phí logistics cao. 

Do đò việc tiếp têp trung lợi thế các sân phèm 

quâ nhiệt đới, rau quâ chế biến là hþớng đi cæn 

thiết cûa ngành rau quâ Việt Nam cho xuçt 

khèu sang thð trþờng Nhêt Bân trong thời gian 

tới. Một số giâi pháp đþợc đề xuçt là câi thiện 

nëng lực chế biến cûa các doanh nghiệp, tuân 

thû nghiêm ngðt quy đðnh sân phèm hàng hóa 

cûa Nhêt Bân, câi thiện nëng lực nghiên cứu và 

phát triển thð trþờng cûa các doanh nghiệp, 

tëng cþờng đàm phán và xúc tiến thþơng mäi 

hàng nông sân täi Nhêt Bân, câi thiện logistics, 

và giâm tổn thçt sau thu hoäch. Hþớng nghiên 

cứu tiếp theo về hành vi tiêu dùng rau quâ cûa 

Nhêt Bân để ním rõ thð hiếu, xu hþớng, nhu 

cæu sân phèm sẽ cûng cố thêm luên cứ khoa học 

làm cơ sở ban hành các chính sách phù hợp cho 

xuçt khèu rau quâ.  
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