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Hiệp định TPP với mục tiêu tiến tới xóa bỏ 100% thuế nhập khẩu sẽ là thách thức lớn đối
với Việt Nam, và Bộ Công Thương nhận định ngành chăn nuôi Việt Nam sẽ gặp nhiều khó
khăn nhất khi vào TPP.

1.Có thể xuất hiện làn sóng tăng cường đầu tư của các công ty lớn nước ngoài nhằm sản xuất
và tiêu thụ sản phẩm ngay tại thị trường Việt Nam, bởi hiện nay số lượng các nhà đầu tư nước
ngoài tại Việt Nam chưa nhiều. Đây sẽ là điều tốt bởi ngoài việc tăng cường trình độ và hiệu quả
sản xuất trong chăn nuôi, nó còn tạo nên sự cạnh tranh có lợi cho người tiêu dùng trong nước.
Các công ty trong nước sẽ phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt hơn nhưng cũng có thể được lợi
nếu liên kết được với cty lớn nước ngoài dù cơ hội này là khá thấp.

Ông Cao Văn Khanh-Giám đốc công ty Giống gia cầm Cao Khanh trả lời phỏng vấn đài VTC10
về vấn đề khó khăn của ngành chăn nuôi hiện nay

2.Sẽ xảy ra cạnh tranh khốc liệt giữa chăn nuôi trong nước với hệ thống bán lẻ hùng mạnh của
sản phẩm chăn nuôi nập khẩu về từ nước ngoài lẫn các ty bán lẻ của doanh nghiệp nước ngoài
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đang đầu tư vào ngành chăn nuôi tại Việt Nam. Trong cuộc cạnh tranh đó, doanh nghiệp trong
nước tuy nhỏ nhưng cũng rất linh hoạt và hiệu quả nên vẫn có thể chiếm thị phần.

Các sản phẩm chăn nuôi sẽ được nhập khẩu ồ ạt bởi lãi lớn. Nhiều sản phẩm như thịt gà, đặc
biệt là thị đùi, thịt cánh là những thứ rất rẻ với nước ngoài nhưng với nhiều người tiêu dùng
nước ta lại là món khoái khẩu. Những dự báo không vui sẽ tới với ngành chăn nuôi gà công
nghiệp,bò thịt, tiếp sau có thể là lợn.

3.Ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi chắc chắn phải sẽ có sự chuyển biến mạnh
mẽ về chất lượng và sẽ phải hạ giá bán nếu muốn tồn tại(giá thức ăn chăn nuôi công nghiệp ở
nước ta hiện nay luôn đắt hơn các nước trong vùng khoảng 20%). Điều này sẽ có lợi cho người
chăn nuôi lẫn người tiêu dùng trong cả nước. Một số nhà máy nhỏ, công nghệ thấp, nghèo vốn
khó mà đứng vững được nếu không tạo được sự liên kết mạnh mẽ với nhau. Tình trạng doanh
nghiệp trong nước mạnh ai nấy sống sẽ được cải thiện, bởi chỉ những công ty có sự liên kết
mạnh, có khả năng đổi mới công nghệ, khai thác được nguồn nguyên liệu rẻ tại chỗ mới có thể
tồn tại.

4.Ngành bò sữa của nước ta còn nhiều dư địa phát triển. Vì vậy áp lực cạnh tranh khi Việt Nam
gia nhập TPP có thể chưa cao vì một số tập đoàn đã xây dựng được mạng lưới khá vững chắc
trong nông hộ. Tuy nhiên sự cạnh tranh trên thị trường sữa bột sẽ gay gắt thêm. Điều này sẽ có
lợi cho người tiêu dùng do có nhiều hơn sự lựa chọn và đỡ bị chèn é giá.

5.Nhược điểm lớn của ngành chăn nuôi nước ta là thiếu khả năng liên kết thông qua các HTX
theo chuỗi sản xuất. Trong bối cảnh cạnh tranh khi gia nhập TPP, các tổ chức liên kết trong
chăn nuôi nhỏ lẻ như HTX, hội, hiệp hội… chắc chắn sẽ hình thành nhiều hơn. Nhà nước,
doanh nghiệp trong nước cũng như hiệp hội nghề nghiệp cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa
cho người chăn nuôi nông hộ nhỏ trong quá trình tạo liên kết chăn nuôi theo chuỗi.

6.Cuối cùng như đã nói, chăn nuôi nông hộ chắc chắn sẽ vẫn rất quan trọng. Gần 70% nông
dân đang theo đuổi chăn nuôi nông hộ, sả xuất ra 60% tổng sản phẩm chăn nuôi cả nước sẽ
không thể bị xóa sổ trong ngày một ngày hai mà sẽ tìm hướng tồn tại ở phân khúc sản xuất đặc
thù, đặc biệt là sản phẩm chăn nuôi chất lượng cao, đặc sản vùng miền, phục vụ cho nhu cầu
tiêu dùng tiêu thụ tươi tại chỗ.
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Theo Tạp chí Thông tin Gia cầm Việt Nam

3/3

